„A vallás- é s közoktatásügyi magy. kir. Miniszter
által a felsőkereskedelmi iskolák használatára
93588)1908 sz. a. engedélyezve."
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ELŐSZÓ.
Tankönyvem megírásánál azon cél vezetett, hogy egyrészt
alkalmas könyvet nyújtsak a tanár kezébe, másrészt a legkiválóbb
szerzők alapján feldolgozott tananyaggal lehetővé tegyem a
kereskedelmi iskolák ifjúságának a miniszteri szervezetben
előirt jogi ismeretek elsajátítását.
Szerény véleményem szerint a tankönyvnek nem célja az,
hogy értekezést vagy problematikus alapokon fekvő fejtegetéseket nyújtson, hanem az, hogy az elismert és legnagyobb
tudósaink által feldolgozott anyagot, amelyet a tudomány már
elismert, a tanuló ifjúság értelmi fokához alkalmazza, kellő
módszerben feldolgozza.
A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium
által kiadott tanterv szabta meg tankönyvem irányát. Arra
törekedtem, hogy könyvem rendszere könnyen áttekinthető,
előadása világos legyen. Tekintettel voltam a gyakorlati élet
igényeire és figyelembe vettem különösen a kereskedelmi és
váltójognál a kereskedelmi szokásokat.
Tankönyvem öt részre oszlik: 1. a közjog; 2. a magánj o g ; 3. a kereskedelmi j o g ; 4. a váltójog és végre 5. a hiteltörvényekből álló részekre.
A tanterv sorrendjén csak annyiben változtattam, amennyiben elsőnek vettem a közjogi részt és csak utána a magánjogit.
Oka ennek abban rejlik, hogy a közjogi fogalmak nagy részét
a tanuló ifjúság már részben tanulta, részben pedig koránál
fogva hallott és olvasott róluk; igy tehát ezen ismeretek elsajátítása sokkal könnyebb, mint a következőké. Azonkívül nem
látom be a célszerűségét annak, hogy a magánjog és a kereskedelmi jog között tanítsuk a közjogot. A magánjog és a
kereskedelmi jog szoros összefüggésben vannak, a kereskedelmi
jog ugy történelmi fejlődésében, mint gyakorlati vonatkozásaiban
a magánjogon épült fel, miért kell tehát a magánjog és a kereskedelmi jog közé a közjogot illeszteni ? Hisz ezek között semmi
néven nevezendő okozati összefüggés vagy kapcsolat nincsen.
Még az egyetemen és a jogakadémiákon is először a közl*
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jogot tanítják, sőt a vizsgálatok sorrendjében is először a közjog van és két évvel utána a magán és kereskedelmi jogok.
Forrásaim: 1. a közjogi résznél dr. Kmety Károly „A
magyar közjog tankönyve", dr. Ferdinandy Géza „Magyarország
közjoga", dr. Nagy Ernő „Magyarország közjoga" és Kuncz
Ignác „Nemzetállamba. 2. a magánjogi résznél dr. Szladits
Károly jogtudós, kir. törvényszéki bírónak a közigazgatási tanfolyamok részére irt „Magánjogi Ismeretek" cimü tankönyvéből
használtam föl részleteket, amelyek úgy irályuknál, mind alaposságuknál fogva egyedül állnak. Ezenkívül dr. Katona Mór
„Magyar magánjogba, valamint dr. Kolozsváry Bálint „A magyar magánjog tankönyve" című munkája forrásaim. 3. a kereskedelmi jogi résznél dr. Klupathy Antal „A magyar kereskedelmi
jog kézikönyve", dr. Nagy Ferenc „A magyar kereskedelmi
jog kézikönyve", dr. Bedő Mór „A magyar kereskedelmi jog
rendszere", dr. Gellér Samu „A biztosítási jog kézikönye",
Fuchsberger „Handelsrecht" I. 4. a váltójognál dr. Klupathy Antal
egyetemi tanár előadásai után készített jegyzetek, dr. Nagy
Ferenc „A magyar váltójog kézikönyve", dr. Plósz Sándor „A
magyar váltójog kézikönyve", dr. Rudolf Fischer „Das deutsche
Wechselrecht" és dr. W. Hahn , D a s deutsche Wechselrecht."
5. a hiteltörvényeknél nagyrészt a törvény szövegéből merítettem.
A törvény szövegét lehetőleg mellőztem és inkább a fent
felsorolt tudós férfiak interpretációját adtam több helyen szórólszóra, ami szerény véleményem szerint ugy tudományos, mint
paedagógiai szempontból helyes.
Ezenkívül figyelembe vettem a magy. kir. Küria döntvényeit. Éreztem e könyv szükségét, annál inkább, mert rendszeremet a gyakorlat — tekintve azt, hogy minden évfolyamban
8—3 párhuzamos osztályt tanítok — eddig is igazolta. Hogy
mennyiben fog könyvem beválni, azt a jövő van hivatva eldönteni.
Tankönyvemet tanártársaim szíves jóindulatába ajánlva
útnak indítom. Ha annyi szeretettel, ügybuzgalommal és lelkesedéssel fognak a tisztelt kartársak abból tanítani, mint amilyennel az készült, akkor egy kővel én is hozzájárultam a jövő
közgazdaságilag erős Magyarországához.
Kelt Szegeden, 1908 február hó.
Dr, Andrássy
Jenő,
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BEVEZETÉS.
1*

1. §. A jog fogalma és nemei.

I. Jognak nevezzük azokat a szabályokat, amelyek megmondják, hogy mit szabad (pl. személyes szabadság, sajtó-,
vallás- stb. szabadságok), mit kell (pl. közteherviselés, honvédelmi kötelesség) és mit tilos (pl. bűntények, vétségek és kihágások elkövetése) tenni.
II. A társas együttlétben különböző érdekek szabályozása
szükséges. Aszerint, amint közérdeket vagy magánérdeket szabályoznak, megkülönböztetünk közjogot és magánjogot
( A közjog az állanT eszméjének 'főtföhiáhya; a közérdeket
szolgálja; benne a közakarat az irányadó, és mert az az állam
érdekében létesült, azt gyakorolni közkötelesség.)
A közjog tehát azon jogszabályok összessége, amelyek az
állam és polgárai, valamint több állam egymáshoz való viszonyát
.szabályozzák és amelyek a közérdek szolgálatára hozattak.
<IH. Mig a közjog az egyént a közzel állítja szembe, addig a magánjog az egyénből indul ki; az állam csak biztositja a jogok gyakorlását, de
a jogositott azt el is hagyhatja. (Pl. a közjogban a finemü állampolgárnak
kell katonáskodnia, az állampolgárnak keli a közterhek viseléséhez hozzájárulni ; de a magánjogban ha X-nek 2000 koronányi követelési joga van
Y-on, bár X-et a törvény segiti abban bíróságai által, hogy követeléséhez
hozzájusson, joga van azt a követelést elengedni stb.)

A magánjog tehát azon jogszabályok összessége, amelyek
a polgárok' 'égjnnaskozöff'' való Jogviszonyait szabályozzák és
amelyek a polgárok magánérdekeinek megóvása céljából hozattak.

/

A jog forrásai.

A jog különböző forrásokból meríti anyagát. A maeryar
jog forrásai: 1 a törvények: 2. a rendeleti H* q h^\vhyyt^gok
(törvényhatóságok a es községek) szabályrendeletei; 4. a jogszokás
és- 5: a felsőbb bíróságaink elvi határozatai.
^ ^ ,
1. A magyar alkotmány szerint törvénynek azt az irott jogszabályt nevezzük, amelyet az alkotmahyösan összehivölF ország-

m

gyűlés (mindkét háza a kellő formák

megtartása mellett

elfogadott,

szabályszerűen kihirdettetett.
Ha «zoft-fefeürolt kellékekből bármelyik is hiányzik, a
törvényjavaslat törvényerőre nem emelkedik, törvénnyé nem
válik és betartása senkire nézve sem kötelező. Törvényt rendelettel megváltoztatni nem lehet.
2. A rendeletek kétfélék, ugymint királyi rendeletek és
miniszteri vagy kormányrendeletek.
A királyi rendeleteket a király adja ki, de csak akkor
érvényesek, ha miniszteri ellenjegyzéssel vannak ellátva. Királyi
rendeletek erősebbek a miniszteri rendeleteknél.
A kormányrendeleteket a miniszter vagy a miniszterek
bocsájtják ki, Horvátországban annak autonom ügyeiben a
. -horvát báis A kormányrendeletek tartalmuk szerint a következők: 1. végrehajtó rendeletek, amelyek valamelyik törvény
végrehajtását, életbeléptetését célozzák; 2. törvénytpótló rendeletek, amelyek bizonyos ügyekben meg nem lévő törvényt
pótolnak, vagy a meglévő törvény hiányait pótolják.
oöí^J
3. Helyhatóságokon a törvényhatóságokat és a községeket
é r t j ü k ; törvényhatóságokon pedig a törvényhatósági joggal felruházott vármegyéket (63) és városokat '(2tJP
Vannak olyan közérdekek, amelyek nem országos jellegűek
(pl. egy város lakbérszabályzata, kövezése; vármegyében a
törvényhatósági utak jókarban tartása stb.), hanem az illető
helyhatóságok területén fontos közérdekűek, ezen érdekek megvalósítása céljából az illető helyhatóság szabályrendeletet alkot.
Szabályrendeleteken a hatósági joggal felruházott vármegyék,
városok és községek azon rendelkezéseit értjük, amelyek ha törvénynyel, királyi vagy kormányrendelettel nem ellenkeznek, annak
a helyhatóságnak a területén mindenkire nézve kötelező erővel
birnak.
A vármegyék és városok szabályrendeleteit a törvényhatósági közgyűlés hozza, érvényességükhöz a belügyi magyar
királyi miniszter jóváhagyása minden esetben és esetleg a s z a k miniszteré szükséges. (Pl. Szeged város törvényhatóságának a
vásárok tartására vonatkozó szabályrendeletét a belügyi magyar
királyi miniszter és a kereskedelemügyi magyar királyi miniszter
(mint szakminiszter) hagyta jóvá.)
«a^O
A

\(\VÖ

/
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A községi szabályrendeleteket a községi képviselőtestület
hozza~éíf'érvényességéhez a vármegyei törvényhatósági közgyűlés jóváhagyása szükséges.
4. A szokásjog abban leli magyarázatát, -hogy igen sok
viszony a történelem folyamán nálunk törvények utján nem
szabályozhatott. S minthogy az ilyen jogviszonyok szabályozása
a jogéletben szükséges volt, igen sok jogintézményünk a nemzet jogi meggyőződésében lelte támaszát. Hosszú időn át folyton ismétlődő tettekben, a jog gyakorlásában meggyőződéssé,
szokássá vált és kötelező erőt nyert. (A szokást mint jogforrást
már Werbőczy is felsorolja J A király a koronázáskor a jogszokás megtartására esküt tesz.
kii. kuitu
5 Két felsőbb biróságunk van, u. m.
far magjfE?Tár.
Kir.közigazgatási
közigazgatási bíróság. Az előbbi az igazság^p-.
ím nhataQ+o_\
szolgáltatás, a másik a közigazgatási, ázaz a végrehajtó
lomhoz tartozó ügyekben jár el mint utolsó, azaz legfelső
hatóság.
Amidőn egy és ugyanazon ügyben vagy hasonló (analóg)
ügyekben az alsóbbfoku hatóságok különböző módon járnak el,
akkor az eljárás egyöntetűsége céljából m m felsőbb bíróságok
teljes ülésben döntenek az ügy fölött és elvi jelentőségű határ^athoznak.
^
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. Az állam fogalma.

I. Az állam egy_ meghatározott' földterületen élő, állandóan
megtelepedett népnek egy közös főhatalom alatt való személyes élete.
Az állam fogalmának tehát 3 lényeges kelléke van u. m.,
.meghatározott földterület, állandóan megtelepedett nép és végre
közös főhatalom.
'"Kz "Sflam területének azért kell meghatározottnak lennie
mert különben a szomszéd népekkel és államokkal (amint a
történelem tanúsítja) örökös határvillongásban volna. Valamint
az egyes nmber csak akkor tud korlátlan hatalmat gyakorolni
a tulajdonát képező dolog felett, ha tisztában van azzzal, hogy
mi az övé, ugy az állam is csak akkor gyakorolhat korlátlan
hatalmat — azaz souverenitást — az állam területén, ha annak
határvonalai pontosan meghatározottak.
II. Az államnak a saját területén területi felségjoga van,
azaz, arról a területről minden idegen hatalom gyakorlása ki
van zárva. Az állam a saját területén törvényeket hozhat és
azok betartását ugy a honpolgároktól, mint az itt tartózkodó
idegenektől megkövetelheti.
Az állam határai lehetnek természetesek, mint hegyek,
folyók, tavak és tengerek, vagy mesterségesek, mint határoszlopok, dombok, árkok stb.
Vannak azonban egyes személyek, akik az állam területi felségjogán
kivül esnek. Ilyen torületonkivüliség jogával birnak a külföldi uralkodók,
idegen államok diplomáciai képviselői, azok családtagjai, hivatali személyzetük. Aki a területenkívüliség jogával bir, azt az illető állam hatóságai,
különösen a birói ós a rendőri hatóságok felelősségre nem vonhatják,
ellene eljárást nem indíthatnak.
A tengor senkinek sem képezi tulajdonát, azaz nemzetkö
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AZ ÁLLAM TERÜLETE.
4. §. a) A magyar állam tényleges területe.
I. A magyar állam területén a szt. korona országait értjük.
II. A szt. korona területe két részből áll: 1. Magyarországból és 2. a társországokból.

"1 /

' \

III
országbc
ilag telj
lezett F
A
máciábó
Ausztrk
CA
és oszt!
ják. Az
ország i
állami 1
álló töb
III
hatalmá
esküt te
törvénn
5. § . 1

viszon

1.
mind t
pragma
országa
lUi
Magyar
és ugye
vénnyel
összes
közös 1
elveket,
viszony
mint e;
az álla
állampc
polgáro
II
kormán

III. A mai Magyarország területe keletkezett 1.) az anyaországból, 2.) a vele törvényhozásilag, kormányzatilag és biróiilag teljes államjogi egységbe olvadt Erdélyből és 3.) a bekebelezett Fiume város és kerületébői.
A Társországok: 1. Horvátország, 2. Szlavónia és 3. Dalmáciából (jog szerint Magyarországhoz tartozik, valóságban
Ausztria kormányozza) alakultak.
CA fent felsorolt részek együtt a magyar állam egységes
és oszthatatlan területét, a magyar szt. korona országait alkotják. Az 1868. évi X X X . t.-c. 1. szakasza ezt mondja: „Magyarország s Horvát-Szlavon- és Dalmátországok egy és ugyanazon
állami közösséget képeznek, mind az Ő felsége uralkodása alatt
álló többi országok, mind más országok irányábanj9
III. Az állam területe sérthetetlen és az állam összes
hatalmával köteles azt megvédeni. A király a koronázáskor
esküt tesz, hogy az állam területét megvédi. Az állam területe
törvénnyel csökkenthető és növeszthető^ 0O coUj

5. §. b) Horvát- és Szlavon-társországok közjogi
viszonya a magyar államhoz és önkormányzatuk.
I. Horvát- és Szlavonországok századok óta, mind jogilag,
mind tettleg, szt. István koronájához tartoztak s a szankció
pragmatikában is ki van mondva, hogy a magyar korona
országai is elválaszthatatlanok egymástól.
Hz állami közösségből és összetartozásból folyik, hogy
Magyarország s Horvát-Szlavon- és Dalmátországok királya egy
és ugyanazon koronával s egy és ugyanazon koronázási cselekvénnyel koronáztatik meg s a szt. István koronája alatt álló
összes országok részére, az országok közös országgyűlésén,
közös koronázási oklevél állapittatik meg és állittatik ki.
Ezeket sorolja fel az 1868. X X X . t.-c. mint olyan alapelveket, amelyeken a Társországoknak Magyarországhoz való
viszonya felépül!) A hitlevelet horvát nyelven is kiadják. Valamint egy volt 1848. előtt a nemesség és főnemesség, ugy ma
az állampolgárság is egy. Nincs tehát külön Horvát-Szlavon
állampolgárság, ezen országok területén is csak magyar állampolgárok laknakAII. Horvát-Szlavon országoknak autonómiájuk, azaz önkormányzatuk van mindazon ügyekbon, amelyek a magyar
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országgyűlésnek és a központi magyar kormánynak nincsenek
fentartva.
Magyarországgal közösen intézendők a következő ügyek :
1. A Magyarország és Ausztria között fenforgó ügyek
egységesen és ugyanazon szervek által intézendők a szt. korona
egész területén?;
2. Közös ügy az udvartartás költségeinek (civillista) megajánlása.
3. Az egész véderőügy és a honvédelemügy.
4. A pénzügy.
5. A kereskedelem-, ipar- és közlekedésügy.
6. Részben a földmivelésügy.
Autonom ügyek: 1. a belügy, 2. a vallás- és közoktatásügy, 3. az igazságügy.
Közös ügyek a belügy köréből: 1. az iparügy, 2. az
egyesületi jog, 3. az útlevél-rendszer, 4. az állampolgárság és
honosítás; az igazságügy köréből: 1. a tengerészeti, 2. a kereskedelmi, 3. a váltó- és 4. a bányajog.
III. Az autonomia körébe eső tőrvényhozás a Társországok
külön országgyűlését és a királyt illetik. A Társországok
autonom országgyűlése a Magyarországgal közös ügyek ellátására a magyar országgyűlés képviselőházába 40 tagot, a főrendiházba 3 tagot küld ki saját kebeléből. Ezen képviselők ugy a
képviselő-, mint a főrendiházba ülési és szavazati joggal birnak
azon ügyekben, amelyek közösek.
IV. A Társországok autonom kormányzata élén HorvátSzlavon- és Dalmátországok bánja áll. A bán az autonom országgyűlésnek felelős. A bánt a miniszterelnök előterjesztésére
és ellenjegyzése mellett a király nevezi ki.
A bán a magyar főrendiházban mint nagy zászlós úr
foglal helyet. Az autonom kormányzatban a miniszterekhez
hasonló hatásköre van. A királlyal a bán nem közvetlenül érintkezik, hanem a horvát-szlavon-dalmát magy. kir. miniszter utján.
A bán hatásköre kiterjed mindazon ügyekre, melyek a
Társországok önkormányzatának hatáskörébe tartoznak.
Azon minisztériumokban, melyek hatásköre a Társországokra is kiterjed, külön hor/át-szlavon osztályok vannak felállítva.
V. A horvát nyelvet a Társországok lakossága az összes
autonom ügyekben, sőt a magyar központi kormánnyal szemben is használhatja (pl. beadványaikban).
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6. .§ c) Fiume.
CL. 1779. április 28-án Mária Terézia király Fiumét, mint
szabad kereskedelmi várost és kerületét a magyar szt. koronához csatolta. Ferenc' császár alatt az 1807. évi V. t.-c. 4-ik
cikkelye Magyarországba bekebelezte.
Az 1868. évi törvényhozás világosan és minden kétséget
kizárva megállapította Fiúménak Magyarországhoz való tartozását.
A törvényhatóságokról szóló törvény pedig felsorolja Fiumét azok között.)
II. Fiume (tehát) közjogilag bekebelezett anyaterület. Éppen
olyan városi törvényhatóság, mint bármely m á s ; valamint azonban Budapest székes főváros különleges helyzettel bir és szélesebb önkormányzattal, mint egy más törvényhatóság, ugy
Fiume is egyetlen tengeri kikötőnk lévén, különös helyzeténél
fogva szélesebb önkormányzattal bir, mint más törvényhatóságok.
^Törvényhozási tekintetben a magyar országyülés képviselőházában egy képviselő, a főrendiházban a fiumei kormányzó
képviseli Fiumét.
Kormányzati tekintetben a végrehajtó hatalmat a magyar
központi kormány kezeli.
Bíráskodási tekintetben raagy. kir. bíróságok és birák teljesitik az igazságszolgáltatást. Van kir. járásbírósága és magy.
kir. törvényszéke. A törvényszéknek felebbezési hatósága a
budapesti magy. kir. Ítélőtábla és a kir. Kúria?)
Fiume élén nem főispán áll, hanem kormányzó, akit a
miniszterelnök előterjesztésére Ő felsége a király nevez ki. A
fiumei kormányzó hivatala idején a főrendiháznak tagja.
fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó
elnöke a fiumei tengerészeti hatóságnak^)

A MAGYAR ÁLLAM NÉPE.
7. §. Az állampolgárság mivolta, megszerzése és
elvesztése.
Cl. Az államot képező emberek összesége a nép. Az államiján a népszemély szervezetének alapja az állampolgárság.

Az egyént elsősorban erkölcsi szempontok, másodsorban
jogi szabályok fűzik az államhoz. Az erkölcsi szempontok nagy
horderővel birnak, mert elsősorban az erkölcsi kötelék fűzi
össze az embereket. Ilyenek a nemzeti és vallási érzület, a hazához, a nyelvhez, a családi és nemzeti hagyományokhoz való
ragaszkodás. Az egyéneknek ez a belső világa hozza létre az
állami öntudatot, ezek késztetik az állampolgárt önfeláldozásra
az állam iránt, ezek teremtenek nemzeteket ós államokat. Az
államjog azonban az egyénnek az államhoz való jogviszonyával
foglalkozik.
Az egyén vagy alattvalója az államnak vagy részese az
állam hatalmának. Mint alattvalót kötelezettségek terhelik, mint
a hatalom részesét jogok illetik.
II. A nemes magyar nemzet felvette kebelébe az összes
honfiakat és ezzel átalakult a rendi nemzet állampolgári magyar
nemzetté. Az állampolgár részesül az állam által a polgárok részére biztosított jogokban. )
Az 1879. L. t.-c.. szerint „a magyar korona összes országaiban az állampolgárság egy és ugyanaz."
III. Az állampolgárság megszerezhető: 1. leszármazás, 2.
házasság, 3. honosítás útján, 4. törvényesités által.
1. Leszármazás által megszerzik az állampolgárságot a
magyar állampolgár törvényes gyermekei akkor is, ha a születés
helye külföldön van és a magyar állampolgárnő törvénytelen
gyermekei.
2. Házasság által megszerzi az állampolgárságot azon külföldi nő, aki magyar állampolgárhoz megy férjhez.
3. A honosításnak 2-féle módja van, u. m.^a) a honosítási okirattal és b) honosítási oklevéllel való honosítás^
a) Honosítási okirattal megszerezheti az állampolgárságot
azon külföldi, aki:
1. Rendelkezési képességgel bir; 2. valamely község kötelékébe fel van véve; 3. 5 év óta megszakítás nélkül itt lakik;
4. kifogástalan magaviseletű; 5. bir olyan jövedelemmel, hogy
magát és családját eltartani képes; 6. öt év óta adót fizet.
A magyar állampolgárság megszerzése iránt az illető a
törvényhatóság első tisztviselője (vármegyékben az alispán,
városokban a polgármester) utján a magy. kir. belügyminiszterhez (Horvátországban a bánhoz) folyamodik. Ha a kórelemnek hely adatik, akkor az illető honosítási okiratot kap. Állam4
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polgárrá azonban csak a törvényhatóság első tisztviselője előtt
teendő honpolgári eskü ténye által válik az illető.
b) A minisztérium javaslatba hozhatja Őfelségénél azon
külföldiek honosítását, kik a magyar korona országai irányában
rendkívüli és kitűnő érdemeket szoreznek ós vagy a belföldön
laknak, vagy kijelentik, hogy szándékuk itt letelepedni.
4. Törvényesités utján megszerzi a magyar állampolgárságot
magyar állampolgárnak külföldi nőtől házasságon kivül született
gyermeke, ha kellő formák betartása mellett törvényesíttetik.
IV. Az állampolgárság megszűnik: 1. elbocsátás; 2. hatósági határozat; 3. távoliétel; 4. házasság ós 5. törvényesités áltaL

Az állampolgárok jogai és kötelességei.
I. Emiitettük már, v hogy az állampolgárt mint az államhatalom részesét jogok illetik, mint alattvalóját pedig kötelezettségek terhelik.
II. Az állampolgárok jogai kétfélék u. m. 1.) politikai
jogok és 2.) szabadságjogok. A politikai jogokat csak finemii,
büntetlen előéletű és kellő érettséggel biró állampolgárok gyakorolhatják. A szabadságjogokat mindenki gyakorolhatja, élvezheti nemre és korra való tekintet nélkül, mert azok alapja
az emberi természet mindenkinél egy és ugyanaz.
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III. Az állampolgárok politikai jogai a következők:
1.) a törvényhozásban való részvétel. Az állampolgár a törvényhozásban mint képviselőválasztó, mint választott, esetleg mint főrendiházi tag
vehet részt;
2.) a kormányzásban mint törvényhatósági bizottsági tagválasztó és
választott, mint községi képviselőtestületi tagválasztó és választott, esetleg
mint virilista (legtöbb adófizetők) vesz részt;
3.) a bíráskodásban mint esküdtbiró, községi bírósági tag, választott
biró stb. vesz részt.
IV. Az állampolgárok szabadságjogai a következők : 1.) a személyszabadság, 2.) a munka vagy foglalkozás szabadsága, 3.) a tulajdon vagy
vagyon sérthetetlensége, 4.) a szellemi tevékenység szabadsága (idetartozik
a sajtószabadság, az egyetemi tanitó szabadsága stb.), 5.) a vallásszabadság,
6.) az egyesülési jog, 7.) kérelmezósi és panaszelőadási jog, végre 8.) a
nemzetiségi egyenjogúság szabadsága.
V. Az állampolgárok kötelességei a következők: 1. Az állampolgári
hűség; 2. a honvédelmi kötelezettség, (közös hadsereg, haditengerészet, m.
kir. honvédség és népfölkelés); 3. köztohorviselós (pénzben, egyenes és közvetett adók utján, természetben munkák és szolgáltatások, katonaszállásolási
kötelezettség, utfentartással járó munkák stb.); 4. köztisztségek viselése
(gyámság gondnokság viselése, esküdtszóki szolgálat, tanuskodási kötelezettség stb.) és 5. a tankötelcsség (6—12 koráig rendes elemi, 13—14 ismétlb
iskolába járás).
,
S&OLOLLSCJ.

A FŐHATALOM.
9. §. A főhatalom fogalma, ágai.
<

(j3zeréves alkotmányunk szerint és a szt. korona tana értelmében az állami főhatalmat a nemzet gyakorolja. A szt.
korona a magyar nemzet szimbóluma, azaz jelképe. A nemzetoen két fogalom foglaltatik: a király és a nép. Azért a király
a hatalmát a nemzettől n y e r Q
A főhatalmat tehát a király és a nép, azaz a nemzet
gyakorolja. A főhatalomnak három ága van, 1. a törvényhozás,
2. a kormányzás és 3. a bíráskodás.
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I. A kíhil/^i Jegma^asabb méltósága az á l l a m n a k . ^ király az állam vfczemélyefcitQ^. „A nemzet az állam és igy az
állami hatalom forrása, azért a királynak a hatalmat az egész
nemzet adja.^jA király hatalmát a törvények értelmében köteles gyakorolni; a király tevékenységét az állami ügyekben törvények szabályozzák. A királyi hatalom meg nem osztható. A
királyi hatalom a magyar szt. korona országainak területén egy
ós ugyanaz.
II. A királyi szék betöltését törvények szabályozzák.
Az 1687. évi II. t.-c. I. Lipót (Habsburg) fiutódainak első-

Íitségi rendjében való

örökösödését mondta ki, III. Károly
alatt azonban az 1723. évi I., II. és III. t.-cikkek értelmében a
Habsburg család leányági leszármazóinak egyrésze is örökösödési jogot nyert//
[_Ezek az örökösödési törvények neveztetnek pragmatika
szankciónak. Trónörökös csak az lehet, aki a királynak törvényes soronlevő, törvényes és egyenrangú házasságból származott ausztriai főherceg, illetve főhercegnő, római katholikus
vallású vérrokona/]
III. A királyi hatalom alkotmányos gyakorlásának a kellékei, hogy a király szt. István koronájával a törvényes formák
között megkoronáztassék, a koronázó országgyűléssel együttesen megállapított hitlevelet kiadja és azt esküvel megerősítse.
A királyt az országgyűlés a nemzet nevében koronázza
meg és pedig a római katholikus egyház közreműködése mellett. A koronázási szertartást nem törvény szabályozza, az szo-
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Hogy a koronázás érvényes legyen, a következők szükségesek :
1. az koronáztassák meg, aki a pragmatika szankció értelmében a trónnak jogos örököse;
2. a koronázást az országgyűlés végezze;
3. a koronázás a szt. korona országainak határán belül és
pedig az ország székesfővárosában vitessék véghez;
4. a koronázás a szent koronával történjék;
5. hogy a király a koronázáskor a koronázó országgyűlés
által megállapított királyi hitlevelet kiadja és azt királyi esküjével megerősitse.

11. §. A törvényhozás.
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I. A törvényhozó hatalmat a király és az országgyűlés
együttesen gyakorolják. Törvényhozáson tehát a királyt és az
országgyűlést értjük. Az országgyűlésnek két egymástól független
kamarája van, u. m. a főrendiház és a képviselőház. A horvátszlavon országgyűlésnek csak egy háza (kamarája) van.
II. A főrendiház. A magyar országgyűlés főrendiháza a
magyar országgűlésnek a képviselőházzal egyenlő rangú tényezője.
Az 1885. évi VII. t.-c. értelmében a főrendiházi tagság
megszerezhető: 1. örökös jogon; 2. országos méltóság, vagy
állami hivatal alapján; 3. Őfelsége a király által élethossziglan
való kineveztetés által; végül 4. a társországok autonom országgyűlése által történt választás folytán.
1. Örökös jogon tagjai a magyar országgyűlés főrendiházának:
a) a királyi családnak 24 éves és atyai vagy gyámi hatalom alatt
nem álló azon férfitagjai, akiket magy. kir. hercegi rang és minőség illet; b) a magyar királyoktól hercegi, grófi, vagy bárói címet
nyert családoknak azon 24. évüket betöltött és nagykorú férfitagjai,
kik egyedül vagy velük egy háztartásban élő feleségük vagy kiskorú
gyermekeik vagyonát is odaértve, a magyar állam területén oly
földbirtoknak telekkönyvi tulajdonosai, vagy életfogytiglan való
haszonélvezői, vagy oly családi hitbizomány birtokosai, melynek
évi egyenes állami földadója legalább hatezer korona. Az örökös
főrendiházi tagsággal biró családok azon 24 éves nagykorú férfitagjaira, akik a fentemiitett törvényben megállapított vagyonnal nem
bírnak, a főrendiházi tagsági „szünetel", de „feléled" ismét, ha

16
ezen vagyont később megszerzik. A főrendiházi tagok néni
lehetnek egyidejűleg más állam törvényhozásának a tagjai,
valamint nem lehet senki egyidőben a főrendiháznak és a
képviselőháznak tagja.
2. Azon köztisztségek, melyeknek mindenkori viselői a főrendiház tagjai, két csoportra oszlanak, u. m. állami és egyházi
tisztségekre.
A) Világi méltóság alapján főrendiházi tagok: a) a nagy
zászlósok u. m. a nádor, az országbíró, a tárnokmester és horvát-szlavon-dalmát országok bánja; b) a kis zászlósok: a főudvarmester a főajtónálló-, főasztalnok-, főpohárnok-, főlovász- és a
főkamarás-mesterek, a magy. kir. testőrség kapitánya; c) a pozsonyi gróf, a két koronaőr, a fiumei kormányzó, a kir. kúria elnöke
és másodelnöke, a budapesti kir. Ítélőtábla elnöke, végre a kir.
közigazgatási bíróság elnöke és másodelnöke;
B) a) a magyar szent korona országainak latin és görög
szertartású róm. kath. egyháznagyjai közül: a hercegprímás, az
érsekek, s megyéspüspökök, a nándorfejérvári és tinnini felszentelt
püspökök, a pannonhalmi főapát, a jászói prépost és az auraniai
perjelf)
b) a görögkeleti román és szerb elkülönített egyházak
. nagjai közül: a szerb patriarka, a román metropolita és a megyéspüspökök;
c) az evangelikus reformátés egyház nagyjai közül a
rangban legidősebb három püspök és a rangban legidősebb
három fögondnok;
d) az ágostai evangélikus egvház nagyjai közül a rangban
legidősebb három püspök, az egyetemes egyházi főfelügyelő és
a rangban legidősebb két egyházi felügyelő;
e) az unitárius egyház nagyjai közül a püspök, vagy a
fögondnok, aszerint amelyik régebben viseli hivatalát, . e .•-«_/•
3. Életfogytiglan tagjai a főrendiháznak azok, akiket
Őfelsége a király a haza körül szerzett érdemeik elismeréseül
(tudomány, művészet, közgazdaság stb.) a minisztertanács előterjesztésére kinevez.
Kinevezhető k oly honosak is, kik a társországok területén
laknak.
Az életfogytiglan kinevezett főrendiházi tagok száma az
őO-et meg nem haladhatja.
4. Az 1885. évi VII. t.-c. értelmében a horvát-szlavon-
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dalmát országgyűlés saját kebeléből 3 képviselőt küld a főrendiházba.
Ezeknek azonban ülési és szavazati joguk csak akkor
van, ha ott a magyar szent korona összes országait együtt
illető ügyek tárgyaltatnak. Joguk van horvát nyelven is beszélni,
de a magyar nyelv tudása ezeknél is szükséges kellék,
5. A főrendiháznak és a képviselőháznak egyidőben senki
sem lehet tagja.
6. A főrendiház elnökét és két alelnökét a főrendiházi
tagok közül az egész országgyűlés tartamára a miniszterelnök
előterjesztésére Őfelsége a király nevezi ki. Ha az elnökség
minden tagja gátolva volna valamely ülésben elnökölni, akkor
a jelenlevő tagok legidősebbje mint korelnök elnököl. A háznagyot és a jegyzőket a főrendiház saját tagjaiból titkos szavazással egy-egy ülésszakra választja.
7. A főrendiház tanácskozás és határozathozatal tekintetében önkormányzattal (autonomia) bir.
A főrendiház tagjai a ház tanácskozásaiban résztvenni
tartoznak.
A főrendiház határozatai ellen nincs semminemű óvásnak
helye.
III. A képviselőház. 1. A képviselőház a magyar országgyűlésnek a főrendiházzal egyenlő rangú tényezője.
2. A képviselőház népképviseleti alapon van szervezve.
A rendi országgyűléseken 1848 előtt a nemesség nem személyesen, hanem követei utján vett részt. Ezek a követek a vármegyéktől,
azaz küldőiktől utasítással voltak ellátva. Az 1848-iki törvényhozás azonban
az állampolgárok jogait és kötelességeit arányosan kiegyenlítette, mert mig
addig a jogokat nagy részben csak a nemesség élvezte, kötelességekkel
leginkább a jobbágy, illetve a nem nemosi osztály volt sújtva. A törvényhozás tehát felvette az alkotmány sáncaiba az összes finemü állampolgárokat,
akik a törvényben előirt kellékeknek megfelelnek. A modern demokrácia
alapelve, hogy az államakarat a nemzet elhatározása lévén, abba az összes
államtagok fölveendők.

3. A képviselőket kerületenkint választatják. A választókerületek száma törvényhozásilag van meghatározva. Az ország
413 választókerületre van osztva. A választás a kerületi székhelyeken történik, tartama öt évre terjed. Egy választókerület
csak egy képviselőt küldhet. A horvát-szlavon-dalmát országgyűlés 40 tagot küld ki a saját kebeléből a magyar országgyűlés képviselőházába.
Hatáskörükre ugyanaz áll, mint a főrendiházba kiküldöttekére. így a képviselőháznak összesen 453 képviselője, illetve
tagja van.

4. A választói jogot csak finemü állampolgárok gyakorolhatják. A választási jog gyakorlása bizonyos kellékekhez van
kötve. Minden választónak egy szavazati joga van. Az állampolgárok szavazatai egyenlő jogerővel bírnak. A választás nyilvános
szavazással történik. A megválasztáshoz a leadott szavazatoknak általános többsége, vagy egyhangúsága szükséges. A választókerületek megváltoztatása a törvényhozás hatáskörébe tartozik.
5. A képviselőház a törvény szerint önkormányzattal bir.
Tehát belső ügyeibe, belszervezetébe senki bele nem szólhat,
minden külső és felső befolyástól mentes. Tisztviselőit maga
választja. A képviselőház belső szervezetére vonatkozó szabványokat házszabályoknak hívjuk.
Á képviselőház tisztviselői titkos szavazással választatnak.
Az elnök, az alelnökök és a háznagy általános, a jegyzők viszonylagos szavazattöbbséggel választatnak. Az elnököt az országgyűlés egész tartamára, a többi tisztviselőt egy-egy ülésszakra
választják. Ezek nevei Őfelségének tudomás végett felterjesztendők.
0. A képviselőház tanácskozásainak az anyagát az úgynevezett osztályok és bizottságok készítik elő. Az osztályokat
a képviselőház megalakulása után sorshúzás útján alakítják.
Az összes képviselőket — az elnök és az alelnökök kivételével — kilenc osztályba sorozzák.
bizottságok közül az országgyűlés tartamára választatnak a bíráló bizottságok s az igazolási állandó bizottság. Ülésszakonkint újra választatnak: 1. az igazságügyi, 2. pénzügyi,
3. közlekedésügyi, 4 közoktatásügyi, 5. mentelmi, 6. kérvényi,
7. zárszámadási, 8. közigazgatási, 9. közgazdasági, 10. véderő,
11. könyvtári, 12. 'gazdasági, 13. számvizsgáló és 14. az összeférhetetlenségi állandó bizottságok.^))

12. §. Kormányzás.
1. A kormányzó, illetve végrehajtó hatalmat a király gyakorolja, de nem közvetlenül, hanem felelős miniszterei által.
II. A magyar királyi minisztereket a király nevezi ki és
menti fel állásuktól. A magyar minisztérium, melynek székhelye Budapest, 10 tagból áll: 1. a miniszterelnök, 2. a belügyminiszter, 3. a honvédelmi miniszter, 4. az igazságügyminiszter, 5. a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 6. a földmíve-
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lésügyi miniszter, 7. a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter,
8. az Ő feisége személye körüli miniszter, 9. a pénzügyminiszter,
és végre 10. a horvát-szlavon tárcanélküli miniszter.
Q l l . Az 1868. évi X X X . t.-c. 44. szakasza azt mondja:
„Horvát-Szlavon- és Dalmátországok érdekeinek képviselése
tekintetéből ezen országok részére a Budapesten székelő központi kormányhoz egy tárca nélküli miniszter, (mert nincs
költségvetése és minisztériuma) külön horvát-szlavon-dalmát
miniszter neveztetik ki. Ezen miniszter szavazattal biró tagja
a miniszteri tanácsnak s a közös országgyűlésnek felelős. Ugyan ő
képezi a kapcsolatot Őfelsége s a Horvát-Szlavon-Dalmátországok országos kormánya k ö z ö t t ^
A miniszterek felelőssége kiterjed úgy a királylyal, mint az
országgyűléssel szemben. A miniszterek munkásságához szükséges szervek a minisztériumok.
A miniszterek hajtják végre a törvényeket, kötelességük az
országyülés elé az országra nézve hasznos törvényjavaslatokai előterjeszteni. Rendeleteket bocsátanak ki, amelyek betartása kötelező.

s

«£iy. 1. Miniszterelnök.
Hozzá tartoznak: a magyar testőrség számadásának ellenőrzése, a fiumei kormányzóság ügyei, az ország cimere használhatóságának engedélyezése, az Ausztriával való közös viszonyra, HorvátSzlavonország autonom ügyeire ós Bosznia-Hercegovina kormányzatára való
befolyás; törvények szentesítésének kieszközlése, ellenjegyzése ós kihirdetése,
minisztertanács rendeleteinek kiadása, a központi kormányjavaslatainak előterjesztése Őfelségénél, az 1848-as honvédek ellátási ügyei, külföldi sajtó
ellenőrzése, a közigazgatási biróság felett való felügyelet, honosítás és az
állampolgári kötelékből való elbocsáttatás stb.
2. Belügyi magy. kir. miniszter. Hozzá tartoznak: vármegyei, községi
ügyek, szász egyetem ügyei, házközösségi ügy, anyakönyvi ügy, rendőrségi,
csendőrségi ügyek és a kihágási biráskodás; sajtó-, egyleti-, gyülekezési-,
útlevél-ügy, mutatványok engedélyezése, szegényügy, betegápolási ügy, közegészségügy, gyámügy, az Országos Törvénytár ós Rendelettár szerkesztése ;
határrondozési ügyek, névváltoztatások, honositási, kivándorlási ós bevándorlási ügyek stb.
3. Ofelségo személye körül\ magy. kir. miniszter. Hozzá tartoznak:
magy. kir. kormány képviselete a bécsi udvarnál, az udvari hivatalokkal
való érintkezés közvetítése; egyházi ós világi személyeket illető kitüntetések, cimek, nemesség adományozása stb.
4. Pénzügyi magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak: az állam gazdasági
igazgatás ügyei, bányaügyi igazgatás, fómjelzési ügy, a bányászati akadémia
ügyei, pénzverés, valuta ügy stb.
5. Kereskedelemügyi magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak: közúti, vasúti, pósta-távirdai,. telephon ügyek; belvízi, tengeri hajózási ügyek; vasúti
és hajózási tarifa ügyek, árúforgalmi és egyéb országos statisztika a mezőgazdasági kivételével; iparügyek, szabadalmi ügyek, tőzsdei, vásári, mérték,
árúvódjegy ügyek; részben az ipar és keresk. szakoktatás stb.
6. Földmívelésügyi magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak: mezőgazdasági, erdészeti, erdőkezelési ós közigazgatási, szőllőszeti, ' borászati, állattenyésztési, állategészségügyi, telepítési, vízjogi, talajjavítási ügyek; mezőgazdasági statisztika, mezőgazdasági szakoktatás ügyei stb.

7. Vallás- és közoktatásügyi
magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak:
a közalapítváuyi ügyigazgatóság, országos közoktatási, részben az országos
iparoktatási, múzeumi ós könyvtári, képzőművészeti tanácsok; műemlékok
országos bizottsága; az egyetemekre vonatkozó igazgatási ügyek; a vallásfelekezetek igazgatási ügyoi; vallás- és tanulmányi alapok kezelése; az
egész oktatási ügy, kisdedóvási ü g y ; a művészetek, ideértve a színészetet is
ós a műemlékek közigazgatása stb.
8. Igazságügyi magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak: nemzetközi jogsegélyügyek, közigazgatási-, magán- és büntetőjogi vélemények más miniszterek számára; hitbizományi ügyek törvényesítése, örökbefogadási, tolekkönyvi ügyek stb; biróküldós, bűntettesek kiadatása, átszállítása, konzuli
bíráskodási, cégbejegyzési ügyek, ügyészségek, büntetési intézetek ügyei;
kegyelmezósi, zugirászati, igazságügyi statisztika ügyei; bíróságok, ügyészségek, közjegyzői- ős ügyvédikamarák igazgatási ügyei stb.
9. Honvédelmi magy. kir. miniszter. Hozzátartoznak: a közös haderőnek a hadügyminiszterhez nem tartozó ügyei; a honvédelem és népfölknlós
összes ügyei; cscndőrsőgi, koronaőrsógi és a darabanttestőrség személyi ós
fegyelmi ügyei stb.
10. Horvát-Szlavon magy. kir. miniszter. Ügykörét az 1868. évi XXX-ik

törvénycikk állapítja megj)

*j

13. §. A törvényhatóságok.
I. Törvényhatóság alatt az állam népességének meghatározott földterületen élő összeségét (pl. egy vármegye, egy
város) értjük, amely önkormányzati alapon van szervezve és
arra van hivatva, hogy a közigazgatást végrehajtsa, illetve
teljesítse.
A törvényhatóságok kétfélék: 1. megyei és 2. városi
törvényhatóságok.
A vármegyék száma 63, a törvényhatósági joggal felruházott városoké Budapest székesfővárossal és Fiúméval
együtt 27.
II. A törvényhatóságok feladata a következő:
1. az önkormányzat;
2. az állami közigazgatás közvetítése;
3. ezeken felül a törvényhatóságok közérdekű, sőt országos
ügyekkel is foglalkozhatnak, azokat megvitathatják, azokra
nézve megállapodásaikat kifejezhetik, egymással és a kormánynyal közölhetik és kérvény alakjában a képviselőházhoz felterjeszthetik.
1. Az önkormányzati jog azt jelenti, hogy a törvényhatóság saját belügyeiben önállóan intézkedik, határoz, és szabályrendeleteket alkot (1. a jog forrásai). A törvényhatóság határozatait ós szabályrendeleteit végrehajtja, még pedig a legnagyobb részben önmaga által választott tisztviselői u t j á n ; az
Önkormányzat Ós közigazgatás költségeit megállapítja és fede-
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városi

zetéről gondoskodik. Ilyen fedezetül szolgálnak a vármegyei,
városi alapok, a törvényhatósági pótadók és a törvényhatóságok
esetleges vagyonából, ingatlanaiból befolyó jövedelmek. A törvényhatóság a gyámhatóságot is gyakorolja.
A szabályrendeletek sem a törvénnyel, sem rendeletekkel
nem ellenkezhetnek.
Hogy a törvényhatósági szabályrendelet végrehajtható
legyen, elengedhetetlen kelléke, hogy azt a kormány jóváhagyási záradékkal ellássa. A törvényhatósági szabályrendelet
ellen 30 nap alatt, annak más határozata ellen 15 nap alatt van
felebbezésnek helye.
2. Az állami törvényeket és rendeleteket a törvényhatóságok hajtják végre. Az országgyűlés által meg nem szavazott
adók beszedésére és a meg nem ajánlott újoncok tényleges
kiállítására kiadott rendeletek teljesítését a törvényhatóság
megtagadni köteles.
III. A törvényhatóságot a törvényhatósági bizottság képviseli. A törvényhatósági bizottság felerészben a választóközönség által beválasztottakból és felerészben a törvényhatóság
területén legtöbb egyenesadót fizető állampolgárokból, virilistákból áll. A törvényhatóság közgyűléseket tart, melyeknek
számát és idejét önmaga szabályrendeletileg szabja meg. A
törvény két közgyűlés megtartására kötelezi a törvényhatóságot,
egy tavasszal, a mult évi zárszámadás megvizsgálása és egy
ősszel a jövő évi költségvetés meghatározása céljából.
IV. A törvényhatósági bizottsági tagok száma: 1. megyéknél 120-nál nem kevesebb és 600-nál nem több;
2. a városoknál 48-nál nem kevesebb, 400-nál nem több.
Megbízatásuk 6 évre szól. Megválasztásuk választó kerületenként történik, a választó kerületek számát a törvényhatóság határozza meg. Mielőtt valamely ügy a törvényhatósági bizottság közgyűlése elé kerülne, azt a megyében az
állandó választmány, a városi törvényhatóságokban a városi
tanács tárgyalja le és javaslatával terjeszti a közgyűlés elé.
Az állandó választmány tagjainak számát a közgyűlés
határozza meg és őket saját tagjai közül választja.
A városi tanács áll: a polgármesterből, a rendőrkapitányból, a tanácsnokból, a főjegyzőből és a főügyészből.
Ugy a megyei, mint a törvényhatósági joggal felruházott
városi törvényhatóságok élén a főispán áll.
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V. A főispán a belügyminiszter előterjesztésére és ellenjegyzése mellett Őfelsége által kinevezett állami hivatalnok, ki
által a belügyminiszter az állami felügyeletet a törvényhatóság
fölött gyakorolja. Ő az állami végrehajtóhatalom képviselője. Egy
főispán több törvényhatóság (különösen egy megyei és egy városi)
élén is állhat. Számuk a 70-et meg nem haladhatja.
CA törvényhatósági tisztviselők legnagyobb részét a közgyűlés 6 évre
választja (tisztújítás). Mindegyik tisztviselő felelős mindazon kárért, molyot
hivatalos eljárásban akár cselekvés, akár mulasztás által szándékosan vagy
vétkes gondatlanságból az államnak, a törvényhatóságnak, községnek vagy
egyeseknek jogtalanul vagy illetéktelonül okozott.
A megyei törvényhatóságok tisztviselői kétfélék: 1. központi-, 2. kül-^
tisztviselők, aszerint amint hivatalos teendőik a törvényhatóság székhelyén
vagy pedig azon kivftl, annak területén végzendők. A központiakhoz tartoznak : az alispán, főjegyző, tiszti ügyész, főorvos, árvaszéki elnök, aljegyzők,
árvaszéki ülnökök stb. A kültisztvipelők: a főszolgabírók, a szolgabírók,
járási orvosok, járási számvevők stb.
A megyei törvényhatóság „első* tisztviselője az alispán; a városé: a
polgármester. Ezek kezében összpontosul tulajdonképen az egész törvényhatósági kormányzat a közigazgatás vezetése és teljes ellenőrzése. Minden
megye „járások^-ra van felosztva; a járás élén a főszolgabíró áll.
A városi törvényhatósági tisztviselők közül első a polgármester. Mellette müködpok a tanácsnokok, főjogyző stUA
A törvényhatóságok kebelében az állami és törvényhatósági, illetve
az önkormányzati igazgatás összhangba hozatala és egyöntetű kezelése céljából 1876. évben a közigazgatási bizottságokat létesítették.
A közigazgatási bizottság állami hivatalnokokból és törvényhatósági
tisztviselőkből, valamint ezeken kívül törvényhatósági bizottsági tagokból
álló vegyes szerv, melynek háromfélo hatásköre van:
1. intézkodik közigazgatási ügyében;
2. fegyelmi hatóságot gyakorol;
3. határoz felebbozósi ügyben, de mind a három esotben csak a törvények által különösen hozzáutasított ügyekbon.
Elnöke a főispán (Budapesten a főpolgármester), tagjai az egyes állami
hivatalok főbb hivatalnokai ós a törvényhatósági főbb tisztviselők, valamint
a közgyűlés által saját kebeléből 2 évre választott 10 tag.
Államhivatalnokok: a főispán, a kir. pénzügyigazgató (Budapesten
esetleg a kir. adófolügyelő), az államépítészeti hivatai főnöke, a kir. ügyész,
a tanfelügyelő és a földművelési miniszter által kinevezett közgazdasági előadó. Budapesten ezeken kívül még a rendőrkapitány.
Törvényhatósági tisztviselők : az alispán vagy polgármester, a főjegyző,
a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök, a tiszti főorvos. Budapesten ezeken
kivül még a két alpolgármester, mert Budapesten a főjegyző helyett a
bizottságnak az egyik alpolgármester a tagja.
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14. §. A községek.
I. Valamint a törvényhatóságok, ugy a községek is önkormányzattal birnak, mely mellett azonban feladatuk az állami
és törvényhatósági rendeletek, illetve utasítások tényleges
végrehajtása.
Szabátyrendeleteket alkothatnak, ezeket saját közegeik
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által végrehajthatják, rendelkeznek a községi vagyon fölött,
községi pótadót vethetnek ki és szedhetnek be, gondoskodnak
a községi utakról, iskolákról és rokon intézetekről, kezelik a
mezei, tüz és közrendőrséget és a szegényügyet.
A rendezett tanácsú városok (esetleg a nagyközségek is)
még gyámhatóságot is gyakorolhatnak.
II. A községek háromfélék: 1. rendezett tanácsú városok, 2. nagyközségek, 3. kisközségek.
Az első kettő (mezővárosok, nagyobb falvak) a törvény által rájok
bizott teendőket saját erejéből (anyagi és szellemi) képes elvégezni, mig a
kisközségeknek ezen célra más községekkel szövetkezniek kell, (községi
körök).
Minden község önkormányzati jogát a községi képviselőtestület által
gyakorolja.
Évenkint legalább 2 közgyűlés tartandó, melynek elnöke rend. tan.
városban a polgármester, nagy- ős kisközségekben a községi biró.
A községi vagyon évenkint leltározandó és a költségvetéssel együtt
a törvényhatósághoz fölterjesztendő. Amennyiben a községeknek kiadásait
saját jövedelmeik nem fedeznék, a községi lakókra pótadó vetendő ki.
A községi elöljáróságot alkotják:
1. kisközségben a biró és helyettese, 2 tanácsbeli, a körjegyző, a közgyám és körorvos;
2. nagyközségben a biró és helyettese, legalább 4 tanácsbeli, pénztárnok, jegyző v. jegyzők, közgyám, községi v. körorvos ;
3. rendezett tanácsú városban a pblgármester, rendőrkapitány, tanácsnokok, főjegyző, jegyzők, ügyész, árvaszéki elnök ós ülnökök, pénztárnok,
ellenőr, közgyám, orvos, mérnök stb.

III. A községi intézménnyel legszorosabb kapcsolatban
áll: a községi illetőség kérdése.
Minden honpolgárnak valamely község kötelékébe kell tartoznia; ezt nevezzük községi illetőségnek.
Törvényes és törvényesített gyermekek atyjuk illetőségét
követik, törvénytelen származású gyermekek azon község kötelékébe tartoznak, melybe születésük idején anyjuk tartozott.
A nő férje illetőségét követi és azt mindaddig megtartja, mig
önmaga más községi illetőséget nem szerez.
A községi illetőség megszerezhető letelepülés és a községi illetékbe
való fölvétel által.
Minden honpolgárnak joga van bármoly községben letelepedni. A
letelepülő szándókát bejelentheti a községnek és ez az engedélyt meg nem
tagadhatja, ha a letelepülő igazolni tudja, hogy :
1. magát a község megterheléso nélkül fönn tudja tartani; 2. ha kielégítő erkölcsi bizonyítványt mutat föl utolsó tartózkodási helyéről; 3. ha
be nem bizonyítják róla, hogy bűntett vagy más nyereségvágyból elkövetett vétség miatt el van vagy volt Ítélve.
Amennyiben valaki bejelentés nélkül települ le és a község területén
4 éven át megszakítás nélkül lakik és adózik, — ha különben magyar
állampolgár — hallgatag megszerzi ezen község illetőségét; amig azonban
a jelzett 4 óv le nem telik, régi községi illetőségét megtartja.
Letelepülés nélkül is kórheti valaki valamely község kötelékébe való
felvételét, mifelett a község határoz. Midőn valamely külföldi állampolgár
honosításért folyamodik, — amennyiben öt éven át itt nem lakott volna —

a község kötelékébe való felvételét kilátásba helyozik azon esetro, ha a magyar állampolgárságot előbb megszerzi.
vA feívételért írásban vagy szóval folyamodhatik és ez meg nem tagadható, ha a letelepülő két évig már a községben lakott, ott adóját megfizette, magát fontartani tudja ós ollene erkölcsi tekintetben nincs kifogás.
A fölvételért mérsékelt dij szedhető.
(Az illetőség meghatározása, különösen kétes esetekben, főleg az adózás alapján történik. Ha valakinek illetőségét ezen alapon megállapítani
nem lehetne, figyelembe jönnek, hogy a kérdéses személy: 1. hol szülotott;
2. a legutolsó 5 éven át hosszabb ideig hol tartózkodott; 3. ha talált gyermek, hogy hol találtatott; 4. végre, hogy hol soroztatott vagy állott be önként
katonának.!
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A BÍRÁSKODÁS.

15. §. A bírói hatalom és bíróságaink.
I. Az állam birói hatalmánál fogva föntartja a jogrendet,
a netán megzavart jogrendet helyreállítja, a sértettnek igazságot szolgáltat.
A birói hatalom tulajdonosa a király: Ő a legfőbb biró.
E jogát azonban nem személyesen gyakorolja, hanem a törvényhozás által megállapított bíróságok és az általa kinevezett
birák által. Az általa kinevezett birák az Ő nevében hozzák
ítéleteiket. A kegyelmezés joga a koronás királyé. A birák az
Ítéletek hozatalánál csakis az ország törvényeit, a törvényes
rendeleteket és az ország törvényes szokásait tartoznak figyelembe venni. Ebben áll a birák törvényileg biztosított függetlensége. Másrészt azonban felelős is minden biró minden, akár
szándékos, akár vétkes gondatlanságból elkövetett kötelességszegésért. Az okozott károkért vagyoni felelősséggel is tartozik.
II. A nemzet részvétele a birói hatalomban — tekintettel
arra, hogy annak helyes gyakorlása a legtöbb esetben tágkörii
előképzettséget igényel — korlátolt.
A nép részvétét a birói hatalom gyakorlásában látjuk a
többek közt az esküdtszéki intézménynél, a tőzsde-, a vidéki
termény- és gabonacsarnokok bíróságaiban, a községi bíráskodásban, a választott biróságoknál, a kereskedelmi ülnöki
intézménynél, a rendőri bíráskodásnál.
III. A nálunk működő bíróságokat többféle szempontból
lehet osztályozni.
1. A bíróságok lehetnek : egyes- és társas bíróságok. A
kisebb fontosságú ügyekben egy biró hoz Ítéletet (pl. községi
biró, járásbiró), mig nagyobb fontosságú ügyeket a társas-
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bíróságoknál egy több bíróból álló tanács dönti el (pl. a kir.
törvényszékek, kir. táblák, kir. Kúria, a kir. közigazgatási
biróság).
2. A biróság lehet királyi és nem királyi biróság. Királyi
bíróságok címükben, mint ilyenek jelentkeznek.
Ezek :
1. a kir. járásbíróságok;
2. a kir. törvényszékek;
3. a kir. Ítélőtáblák; (számuk 11.)
4. a kir. Kúria Budapesten;
5. a kir. közigazgatási biróság Budapesten.
Nem neveztetnek királyi bíróságoknak a községi bíróságok,
a tőzsdebiróság, a vidéki termény- és gabonacsarnokok bíróságai, a választott bíróságok stb.
3. A bíróságok lehetnek első folyamodásu vagy felebbviteli bíróságok. Első folyamodásu az a biróság, melynél a pert
meg kell indítani; felebbviteli biróság az, melyhez a már meghozott ítéletet fokonkint lehet felebbezni.
Első folyamodásuak általában a községi bíróságok, a
rendőri bíróságok, a kir. járásbíróságok és a kir. törvényszékek ; másodfokon eljárnak általában : a kir. törvényszékek és a
kir. táblák; harmadfokon a kir. táblák és a kir. Kúria Budapesten.
4. A bíróságokat aszerint, amint főképen magánjogi
(polgári) ügyekben Ítélkeznek, avagy főleg bűnügyekben járnak
el, nevezzük polgári, avagy büntető bíróságoknak.
Mindegyik bíróságnak megvan a törvényileg megállapított
hatásköre, melyen belül jogosítva és kötelezve van eljárni,
viszont, melyen túllépve, a hozott Ítélet illetékességi kifogás
alá esik.
A birói illetékességet, azaz, hogy hol kell a panaszt
(keresetet) beadni, rendszerint az alperes lakhelye szabja meg.
A községi bíráskodás alá azon ügyek tartoznak, amelyeknél a per tárgyának értéke 40 koronát meg nem haladja.
A királyi járásbíróságok, a községi bíráskodás alá nem
tartozó, általában 1000 K. értéket meg nem haladó perekben
járnak el. Vannak azonban ezen perek mellett oly ügyek is,
amelyek a per tárgyának értékére való tekintet nélkül ugyancsak a kir. járásbíróságok elé tartoznak. Ugyancsak ezen bíróság jár el minden olyan perben is, melynél a felek kikötötték
ezen biróság illetékességét. Ezen két bíróságnál az Ítéletet szóbelileg hirdetik ki.
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A kir. járásbirósági hatáskört meghaladó perekben és
ügyekben a kir. törvényszékek járnak el.
A kir. táblák és a m. kir. Kúria felebbviteli bíróságok,
melyek az eléjük került pereket a periratokban foglaltak alapján döntik el és Ítéleteiket, illetve határozataikat írásban adják ki.
A kir. közigazgatási bíróság szintén felebbviteli bíróság a
hozzá utasított közigazgatási ügyekben; rendszerint oly esetekben, midőn valamely hatóság áll szemben valamely polgárral.
Ügyészségek:
Az első folyamodásu büntető kir. bíróságok mellett működnek a kir. ügyészségek — a kir. táblák mellett a kir. főügyészségek — a magy. kir. Kúria mellett a koronaügyész,
illetve helyettesei.
Az ügyészségek általában az állam érdekeit képviselik az
igazságszolgáltatásban. Legfontosabb teendőik, hogy mint közvádlók működjenek a büntető igazságszolgáltatás terén.
Az ügyészek bírói képesítéssel birnak; reájuk is ugyanazon szabályok mérvadok, mint a királyi H-*1--«

16. §. A bírói eljárás.

(j

„I. A bírói eljárásban első sorban különbség teendő a polgári és büntetőeljárás között.
II. A polgári igazságszolgáltatás az állampolgároknak
egymásközt felmerülő magánjogi vitás ügyeinek rendezését
célozza és ezen eljárás alá tartoznak a hagyatéki ügyek, a kereskedelmi, csőd és váltóügyek, hitbizományi, telekkönyvi,
gondnoksági, holttányilvánítási, kisajátítási ügyek, válóperek stb.
A büntető igszságszolgáltatás a megsértett állami jogrend
helyreállítását célozza, midőn a tettesre büntetést szab és őt
esetleg kártérítésre ítéli. A büntetés célja az, hogy a tettest megjavítsa és másokat hasonló tettek elkövetésétől visszatartson.
Mig a polgári bíróságok ítéleteiket a felek által előterjesztett és egyúttal maguk a felek által bizonyított adatokra alapítják, illetve ezen az alapon szolgáltatnak igazságot, addig a
büntető igazságszolgáltatásnál az eljárás nyomozó, vagyis rendszerint maga a bíró (vizsgálóbíró), vagy hatóság (rendőrség,
csendőrség) deríti fel előzetes kutatás ós nyomozás alapján a
ténykörülményeket, szerzi be az ítélethozatalhoz szükséges
bizonyítékokat, adatokat.
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Lényeges különbség az igazságszolgáltatás eme két neme
között az is, hogy polgáriban kétes jogot hoz tisztába a bíróság,
a büntetőben pedig megfenyíti a jogsértést s igy amott az egyik féí
vesztes, emitt az egyik fél bűnös.
III. A polgári perben felperes és alperes, a büntető perben
\ vádló és vádlott állanak egymással szemben.
A polgári peres eljárásnak két neme van és pedig: 1. a
sommás; 2. a rendes eljárás.
A sommás eljárás a szóbeliség, közvetlenség és a nyilvánosság alapelveire van fektetve. A félnek jogában áll panaszát
szóban előterjeszteni és magát meghatalmazott (pl. a férj képviselheti feleségét, rendszerint ügyvéd) által képviseltetni. A biróság az ügyet a szóbeli tárgyaláson előadottak és bebizonyítottak alapján dönti el. Bizonyítékok: beismerés, okirat, tanúvallomás, szakértői szemle és becsű, bírói szemle és a félnek
eskü alatti kihallgatása. A tárgyalásról jegyzőkönyv vezetendő.
Ilyen az eljárás a kir. járásbíróságoknál.
A rendes eljárás írásbeli és az ügyvédi képviselet itt kötelező.
A bizonyítás eszközei ugyanazok, mint a járásbíróságoknál, hozzájárulván ezekhez az eskü. A bíróság a periratokban
(kereset, ellenírat, válasz, viszonválasz) foglaltak alapján hozza
ítéletét és azt a felekkel írásban közli.
írásbeli az eljárás a kir. törvényszékeknél, a kir. táblánál,
a kir. Kúriánál és a közigazgatási bíróságnál.
IV. A büntető törvényszékeknél szervezett esküdtbíróságok, illetve esküdtszékek hatásköre újabban kiterjesztett egyes
nagyobb bűntények fölött való ítélethozatalra is. Az esküdtbíróság 12 esküdtből áll, az elnök-bíróból és 2 szavazóbíróból. Az
esküdtek szavazással döntenek a ténykérdésben (vétkes-e, bűnös-e, a vádlott?) marasztaló ítélet esetén pedig a bíróság alkalmazza a törvényt, azaz szabja ki a büntetést.
V. A fizetési meghagyásokról szóló törvény értelmében
1000 koronát meg nem haladó, rendszerint készpénzbeli követelés esetén kérheti a fél a járásbíróságtól a „fizetési meghagyás" kibocsátását, amelyre az alperesnek (adósnak) 15 nap
alatt válaszolnia kell, különben ellene a kibocsátott fizetési
meghagyás alapján a végrehajtás elrendelhető. Ha az adós, illetve
az alperes a fizetési meghagyásnak ellent mond, elletmondásáV
a kézbesítési ívre is rájegyezheti, sőt amennyiben ezt nem tette,
vagy az említett 15 nap alatt sem nyilatkozott, a kielégítési

28
végrehajtást elrendelő végzésnek részére történt kézbesítése
napjától számított 30 nap alatt is ellent mondhat, illetve kifogásait előterjesztheti.
Ellentmondás esetén az ügyet a sommás eljárás szerint
dönti el a biróság.
VI. Ha a pervesztes fél a birói határozatban (Ítéletben)
foglalt kötelezettségnek eleget nem tesz, ellene a nyertes kérelmére kielégítési végrehajtást rendelnek el. Ez pedig abból
áll, hogy az ingói összeiratnak, birói zár alá vétetnek, elárvereztetnek. Az ingatlanokra vezetett végrehajtásnál a végrehajtás
a telekkönyvbe bejegyeztetik.
Bizonyos esetekben, különösen ha a követelés veszélyeztetve van, vagy olyannak látszik, a felperes kérelmére előzetes
biztosítási végrehajtásnak is van helye.

A MAGYAR ÁLLAM VISZONYA AUSZTRIÁHOZ.
17. §. A közös kormány és a közös ügyek.
I. A pragmatika szankció Magyarország és Ausztria között
bizonyos ügyekre nézve szoros kapcsolatot létesített, amelyekre
nézve jelenleg az 1867. évi XII. t.-c. az irányadó. Ezen úgynevezett kiegyezési törvény állapítja meg a közös ügyeket és
azok intézésének a módját.
A közös ügyek a következők: 1. a külügy, 2. a hadügy,
a kettő fedezésére szükséges pénzügy.
A pragmatika szankcióból folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze a külügyek célszerű vezetése. E célszerű
vezetés közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek
Őfelsége uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik.
Ezen cél elérésérc tétetett közössé a külügy. Magyarország
külügyi politikáját a miniszterelnök képviseli.
II. A közös külügyminiszter hatásköre kiterjed az osztrák
örökös tartományok és a magyar királyságnak a külfölddel
szemben való diplomáciai és kereskedelmi képviseletére. Hatáskörébe tartozik még a nemzetközi szerződések megkötése,
amelyekben azonban mindkét állam szakminisztereinek beleegyezése illetve hozzájárulása szükséges.
A külügyminiszter egyszersmind az uralkodóház minisztere
is. Mindegyik közös miniszternek szerve a minisztériuma. így
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A külügyminisztérium a külfölddel állandó összeköttetést tart
fent. A külügyek intézésénél közreműködnek: 1. a követek. A
követek rangjai a következők: nagykövetek, követek, meghatalmazott miniszterek és a diplomáciai ügyvivők. 2. azon
diplomáciai kiküldöttek, akik egyes ügyek elintézésével bizatnak
meg. 3. A konzulok, akik az állam kereskedelmi érdekeit képviselik. Minthogy a keleti államokban a jogszolgáltatás nem megbízható, úgy az ezen államokban tartózkodó magyar és osztrák
állampolgárok felett a cs. és kir. konzulok bíráskodnak. A
konzuli bíróságok határozatai ellen a felebbezések a konstantinápolyi kozuli főtörvényszékhez történnek.
III. A közös hadügyminiszter szerve a közös cs. és kiiv
hadügyminisztérium. Ezen hadügyminiszter hatáskörébe tartoznak a közös hadstf&g és a haditengerészet ügyei. Hábcrú
esetét kivéve a magy. kir. honvédség a honvédelmi miniszter
hatáskörébe tartozik. Háború esetén a honvédség is alá van
rendelve az Őfelsége által kinevezett fővezérnek és költségei a
közös hadügyi költségvetésből fedeztetnek.
IV. A pénzügy csak annyiban közös, amennyiben közösek
azon költségek, amelyek a közös külügy és hadügy fentartására fordíttatnak. Elén áll a cs. és kir. közös pénzügyminiszter,
szerve a minisztériuma. Hatásköréhez tartoznak : 1. a közös
költségvetési tervezet elkészítése, ez azonban a két állam felelős minisztereinek közreműködésével történik és ezen költségvetési tervezetnek a delegációk elé terjesztése; 2. a delegációk
által megszavazott költségvetés összegének a két államra való
törvényszerű kivetése és törvény szerinti felhasználása : 2. a
közös pénzügyminiszter alatt áll jelenleg Bosznia és Hercegovina kormányzata.
A közös pénzügyminisztérium ellenőrzésére szolgál a közös
számvevőszék.
V. A közös ügyektől megkülönböztetendők a közös egyetértéssel intézendő ügyek, amelyek mindig 10 évre állapittatnak
meg. Ilyenek: 1. az udvartartás költségeinek a megállapítása.
Magyarország ugyanannyival járul az udvartartáshoz mint
Ausztria, évenként 11.300,000 koronával; 2. a kereskedelmi
és vámügyek; 1867 óta Magyarország és Ausztria állandó
vámszövetségben áll addig, amig a két állam közgazdasági
érdektől vezéreltetve azt fel nem bontja; 3. az állami bankügyek.

18. §. A delegációk.
I. A közös ügyek intézésére szolgálnak a delegációk. A
delegációk országos bizottságok, amelyeket egyrészről Magyarország, másrészről Ausztria a közös ügyek tárgyalására kiküld.
Ugy a magyar, mint osztrák országgyűlés 60—60 tagot küld
ki saját kebeléből a delegációba, még pedig 40—40-et a képviselőházból és 20—20-at a főrendiházból. A választás egy évre,
azaz egy ülésszakra szól és ennek elteltével a delegáltak megbízása megszűnik. A bizottságok mindegyike saját kebeléből
választja elnökét és jegyzőjét s maga állapítja meg ügyrendjét.
II. A bizottságokat Őfelsége hivja össze. Az üléseket felváltva
Budapesten és Bécsben tartják.
III. Mindegyik bizottság külön tart üléseket s azokban fejenkénti szavazással s a bizottság összes tagjainak általános
szavazattöbbségével határoz. A két bizottság egymással, együttes ülésben nem tanácskozhatik, hanem Írásbeli üzenetváltással
közlekednek. Ha valamely ügyben megegyezésre jutni nem
tudnának, akkor a két bizottság együttes ülést tart, ahol a kérdéses ügy felett szavaznak. A határozat itt is mindenkor általános szavazattöbbséggel hozandó. A delegáció határozatai
Őfelsége jóváhagyása után végérvényesek. Őfelsége ezen határozatokat az országgyűléssel a miniszterek utján közli, amely
azokon többé változtatást nem tehet.

19. §. A kvóta.
A közös ügyek költségeihez való hozzájárulásnak az aránya
a kvóta. Ezt az arányt a két állam országgyűléséből kiküldött
úgynevezett regnikoláris bizoítságok volnának hivatva eldönteni.
Minthogy évek óta ezek megegyezésre jutni nem tudnak, a
két kvótaküldöttség egyező javaslatára Őfelsége állapítja meg
a kvótát évente. A kvóta jelenleg 36%.
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II. RÉSZ. MAGÁNJOG.

2$ §. A magánjog fogalma és felosztása.
A magánjog a magánjogviszonyok szabályzata.
A magánjogviszonyok általában kétfélék: vagyoniak és
családiak. E szerint a magánjog két főrésze a vagyonjog és a
családjog.
A .vagyonjogi viszonyok ismét kétfélék, amint a vagyon is
két elemből áll. Vagyonunk egyik része azokból a tárgyakból
(dolgokból) áll, amelyek sajátjaink, amelyek élvezetéből mindenki
mást kizárhatunk ; az ezekre vonatkozó u. n. ^¡^SjQgi viszonyok
szabályzata a dologjog. Vagyonunk másik része az, amit mástól
követelhetünk, amivel más nekünk tartozik; e követelési és
adóssági viszonyok — közös néven a kötelmek — szabályzata
a kötelmi jog. A vagyonjognak járulékos harmadik része az,
amely meghatározza, mi lesz az ember vagyonával halála után:
az öröklési jog.
A "magánjognak e részeit a következő sorrendben szokás
foglalni: dologjog, kötelmi jog, családjog, öröklési jog. E részeket
megelőzőleg a jogviszonyokban álló személyekre vonatkozó
szabályokat tárgyaljuk.

A SZEMÉLYEKRŐL.*
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21. §. a) Az

emberekről.

„1. Minden ember jogképes, vagyis minden embernek
lehetnek jogai és kötelezettségei. Minden ember már születésénél fogva jogalany.
A iösrfcépöfiró a halálig tart. A halált rendszerint halotti
anyakönyvvel kell bizonyitani. Ha igy nem lehet, de a halál
• Dr. Szladits Károly: „Magánjogi ismeretek* című munkájából.

tanúsítására más hiteles bizonyíték van (pl. tanuk), a halott
házastársa, vagy örököse a törvényszék előtt eljárást indíthat a
halál bizonyítására, s ha ez sikerül, a bíróság Ítéletben mondja
ki, hogy az illető meghalt.
Különbözik ettől a holttányilvánitás, melynek akkor van
helye, ha valaki eltűnt s halála hitelesen be nem bizonyítható,
de valószinü. És pedig holttá lehet nyilvánítani az eltűnt
embert: 1. ha 10 év óta hire veszett, és születésétől már 80 év
elmúlt (vagyis ha élne, legalább 80 éves volna); vagy 2. ha
korára való tekintet nélkül már 80 év óta hire veszett; vagy 3.
ha halálos veszedelemben forgott (háborúban nehéz sebet kapott,
hajótörést szenvedett) s azóta 3 év hire-nvoma nélkül eltelt. A
holttányilványitást szintén az eltűnt ember házastársa vagy az,
aki az eltűnt után örökösödnék, kérheti a sörvényszék előtt.
II. Kor. Az ember 24 éves koráig kiskorú és 24 évéurk
betöltésével válik teljeskoruvá, azaz nagykorúvá.
Némelyek azonban már korábban is teljeskoruakká lesznek.
És pedig: 1. A nő teljeskoruvá lesz azzal is, ha 24 éves kora
előtt férjhez megy (bárha férje kiskorú is), és teljeskoru marad,
ha 24 éves kora előtt özvegységre jut is, avagy férjétől elválik.
2. Teljeskoruvá lesz a férfi vagy a nő, akit a gyámhatóság
nagykorúsít. Nagykorúsítani lehet azt, aki 18 éves elmúlt, ha
ügyeinek vitelére kellő érettsége van. Meg kell azonban előbb
hallgatni a szülőket, vagy nagyszülőket s ha ezek nem élnek, a
legközelebbi oldalrokonokat, valamint mindig a gyámot is. Ha
ezek beleegyeznek, ugy az árvaszék érvényesen kimondhatja
a nagykorusitást. 3. Van úgynevezett hallgatag nagykorúsítás is,
ugyanis: a) a 18 éves kiskoriTteUéskoruvá válik, ha apja vagy
gyámja beleegyezésével, a gyámhatóság jóváhagyása mellett,
önálló ipart űz; b) a 20 éves kiskorú nagykorúvá válik, ha
atyja a gyámhatóság jóváhagyásával a kiskorú vagyonát neki
szabad rendelkezésre átadja, vagy beleegyezik abba, hogy
önálló háztartást alapítson.
Megfordítva vannak, akik a 24. évet már betöltötték és
mégsem teljeskoruak. Ha t. i. a kiskorú testi vagy lelki fogyatkozásai folytán előreláthatólag 24 éves kora után sem tud magáról kellőleg gondoskodni, vagy ha magát adósságokba bolyolitotta, vagy kicsapongó életet folytat: az apa, vagy a gyám
« törvényszéknél kiskorúsága meghosszabbítását kérheti. Mihelyt
i kiskorú teljeskoruvá lett, természetesen már nem lehet kis-
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koruságát meghosszabbítani, csak esetleg gondnokság aló
helyezhető.
Ili. Rokonság, sógorság. A rokonság a jogban csak vérrokonságot jelent. Rokonok: 1. egyenes ágon azok, akik közül
az egyik a másiktól származik (fel- és lemenők, elődök és ivadékok) ; 2. oldalágon azok, akik együtt származnak közös törzselődtől (anélkül, hogy egyenes ágon rokonok volnának). Az
oldalági rokonság fokait ugy számítjuk, hogy az, aki a két rokon közül távolabbi leszármazója a közös törzselődnek, hányadik izben ivadéka ez utóbbinak. Pl. testvérek elsőfokú, unokatestvérek másodfokú, másodunokatestvérek harmadfokú rokonok;
nagybátya és unokaöcscse szintén másodfokon rokonok (mert
az unokaöcs másodivadéka a törzselődnek).
Aki az egyik házastárssal rokon, az sógora a másik házastársnak. A sógorság egyenes águ vagy oldalági, aszerint, amint
a házastársnak egyenes águ vagy oldalági rokonáról van szó.
A férj pl. egyenes ágon sógora a felesége szüleinek, vagy más
házasságból származó gyermekeinek ; oldalági sógora a felesége
testvéreinek. Az egyik házastárs rokonai a másik házastárs
rokonaival sógorságban nincsenek.
IV. A lakóhely az a hely, ahol az ember állandóan letelepedett, anol életének és pedig ugy gazdaságának, mint,
személyes viszonyainak a középpontja, rendes és állandó lefolyása van. A feleségnek az a lakóhelye, amely a férjéé; a
törvényes gyermeknek az a lakóhelye, amely az atyjáé, törvénytelun gyermeknek az, amely az anyjáé."

22. §. b) A jogi személyekről.
Nemcsak enobernek lehetnek jogai és kötelességei, hanem
emberek összességének és vagyontömegnek is. Mikor a törvén \
emberek összeségét vagy egy vagyontömeget jogok és kötelességek alanyául elismer, azaz olyannak tekint, mintha egy
ember volna, jogi *y»™Myrni ^^i.mir
Áw^TT " " " " ^ y " 1 '
vagyonjogokat szerezhetnek képviselőik útján.
Jogi személyek: 1. köztestületek. Ilyenek a hatóságok, pl.
államkincstár, törvényhatóságok, községek ; vannak még egyházi köztestületek is, ilyenek a káptalanok, stb. Szeged város
törvényhatóságának a vagyona nem az egyes polgároké, hanem
s
z e g e d város törvényhatóságáé;
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2. egyesületek. Az egyesület az által válik jogi személlyé,
ha alapszabályait a belügyi m. kir. miniszter jóváhagyja. Ilyenek egyletek, társulatok stb., kivételt képeznek a részvénytársaságok és szövetkezetek, ezek a kereskedelmi törvény szabályai alá e s n e k ;
3. alapítványok. Alapítványon egy meghatározott célt szolgáló vagyont értünk. Az alapítvány akkor válik j o g i személlyé,
h a az alapító arról oklevelet állít kités az, akinek gondozására
bízva van, elfogadja.
A főfelügyelet a királyt illeti az alapítványok felett ós azt
miniszterei utján gyakorolja.

DOLOGJOG.
/ /

I /*

/

.

o Í23^§. A dolgokról.

Dolog jogi értelemben minden tárgy. A jog nem dolog,
de lehet szintén vagyontárgy. A dolgokat többféle szempontból
osztályozhatjuk.
1. Testi és testetlen dolgok. Testi dolog az, amely érzékeink
alá esik, amit tapinthatunk, láthatunk, Ízlelhetünk, hallhatunk,
pl. épület, állat, fa stb. Testetlen dolog az, amely nem esik
érzékeink alá, pl. szerzői jog, védjegyjog, szabadalmi jog stb.
2. Ingó és ingatlan dolgok. Ingó dolog az, amely állaga
megsértése nélkül egyik helyről a másikra elvihető, pl. kalap
bútor, ló stb. Ingatlan dolog az, amely állaga megsértése nél
kül egyik helyről a másikra el nem vihető, azaz a földdel
szilárd kapcsolatban van, pl. épület, maga a föld, élő fa stb.
CA pénz ingó dolog. Kivételt képeznek az ingók alól és ingatlanoknak tekintetnek: a vad bekerített helyen, hal a tóban és
hajó. A hajó fedélzete azon állam területét képezi, melyből a
hajó valóA
3. He,
Helyettesíthető és nem helyettesíthető dolgok. Helyettesíthető dolog az, amelynél az egyediség (pl. ló) nem határoz,
hanem a forgalomban szám és mérték szerint kel pl. bor, búza^.
liszt stb. (A legtöbb helyettesíthető dolog el is fogyasztható
pl. b ú z a ; de van olyan is, amely el nem fogyasztható pL
kasza, kapa.}
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4. Elhasználható és el nem használható dolgok. El nem
használható az a dolog, aminek huzamos hasznát lehet venni,
pl. kocsi, ló, gépek stb.
(j5. Tartozék azon mellék dolog, amely egy fődolognak állandó használatára van szánva pl. a házon az ajtó, ablak s t b )
(6. Növedék az a dolog, amely eredetileg nem tartozott a
fődologhoz, csak idővel lett azzá, pl. telekre épített ház, lábon
álló termés stb. Gyümölcs azon dolog, amely más dologból
származik pl. termények s t b )
7. Forgalmi és forgalmon kívüli dolgok. Forgalmon kívüli
dolgok azok, amelyek a forgalomból ki vannak véve pl. a
szent korona, koronázási jelvények, vallási szertartásra szánt
szerelvények és ruhák, hitbizományi javak, állami és törvényhatósági útak stb.

* 24. §. Dologjogok,
A dologjogok két csoportját különböztetjük meg: 1. tulajdonjogot t. i. azon jogot, amely valakit a tulajdonát képező
dolog felett megillet; 2. tulajdont terhelő jogokat, amelyek
valakit egy más személy dolgán megilletnek. Ezeknek két
faját különböztetjük meg : a zálogjogot és szolgalmi jogot.

25. x§. Birlalás, birtok és a tulajdonjog.
I. Aki valamely dolgot hatalmában tart, azt birlalja. Az
ezt gyakorló személyt birlalónak, magát a tényt birlalásnak
nevezzük, pl. kölcsönkért esernyőt, amig valóságban nálam
van, birlalom.
II. Ila valamely dolgot hatalmamban tartok és ugy bánok
vele mint sajátommal, mintha az enyém volna, akkor a birlalás
birtokká válik, az ezt gyakorló személyt birtokosnak, magát a
tényt birtoklásnak nevezzük. A birtok lehet jóhiszemű és rosszhiszemű aszerint, amint tudom vagy nem tudom, hogy az a
dolog engem megillet, pl. a tolvaj rosszhiszemű birtokos, mert
tudja, hogy a lopott dolog őt meg nem illeti.
Lehet még a birtok jogszerű vagy ^ jogszerűtlen, aszerint amint érvényes jogcímen szereztük. Érvényes jogcímek:
az adás-vétel, ajándék, letét, kölcsön, haszonkölcsön, bér,
haszonbér, örökösödés stb. A tolvaj birtoka jogszerűtlen, mert
nem érvényes címen jutott a dologhoz.

d A birtok szó a jogban tohát nom azt jelenti, amit a mindonnapi
életben t. i. a földbirtokot. Birtokom az, amit közvetlon őrizetemben tartok,
vagy amivel rendelkezhotem, pl. bor a pincémben, gazdasági eszközök a
tanyámon stb. A birtokos nem egyenértelmü » tulajdonossal, pl. zsebórámnak tulajdonosa vagyok, mert az órás a vételár ellenében tulajdonjogilag
reám ruházta és birtokosa is vagyok, mert őrizetemben tartom és rondolkezem is vele, de ha a tolvaj ellopja az órámat, ő lesz a birtokosa, do a
tulajdonosa én maradok. A törvény nem csak a tulajdonosnak nyújt védelmet, hanem annak is, aki valamely dolgot tényleg a hatalmában tart pl. a
szomszédom földjéből egy nagy darabot elszántottam és több mint egy éve
háborítatlanul használom, ezt szomszédom észrevéve visszaszántja a birtokolt mesgyékot, ekkor ón a kir. járásbírósághoz fordulok ós ellene sommás
visszaholyezési pert indítok. Ha a bíróság előtt igazolni tudom azt, hogy
több mint egy évig háborítatlanul használtam a kérdéses területet, a tulajdonossal szemben vissza fog engem itéletileg helyezni az említett toriilet
birtoklásába^

i

III. A tulajdon azon jog, melynéljögva valaki a dolog felett
szabadon rendelkezhetik és az afölötti araiamból minden mást
kizárhat. Amíg a birtok tényleges állapot, addig a tulajdon
jog. A tulajdon erősebb a birtoknál. A tulajdonos tetszése
szerinf K á h h a t a dologgal a "törvények koHátal Uözt. "A" tnlájdonosnafc jogában áll a dolgot mások kizárásával 1. birtokolni,
2. használni, 3. másra átruházni ós 4. megterhelni, vagyis
másnak a dolgon jogokat engedni. A tulajdonjogot korlátozza
az elidegenítési és terhelési tilalom, ezekre példák a hitbizomány és az utóöröíösödés.
A földtulajdon nemcsak a terület felszínére terjed ki,
hanem a telek felett való levegőoszlopra és lefelé a földmélyébe.
A tulajdonjogot törvényeink a közérdek szempontjából
a következő esetekben korlátozzák:
t ( í . a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-c. a mezőgazdaság szempontjából a törvényben meghatározott esetekben
kötelezővé teszi a nyomásos gazdálkodást, vagy más esetben
a hegyközséggé való alakulást^korlátozza a tulajdonjogot a
f l g 0 8 ^ 8 is, amennyiben a különböző birtokosok szétdarabolt
uu f t / n i hfmf ITöfdjeit
^parcelláit) a törvény erejénél fogva egyesíti;
2. az (1879. évi X X X I[.. t.-c^erdészeti szempontból korlátozza a tulajdonjogot a véderdői
[erdő£ intézménye és az üzemterv
által;
3. a vadászati és halászati törvények is korlátozzák a
a tulajdonjogot, amennyiben vadászni és halászni nem minden
tulajdonosnak szabad saját telkén. Csak az vadászhatik saját
telkén, akinek legalább 200 hold földje van egy tagban. Törvény állapítja meg, hogy mikortól meddig szabad vadászni és
halászni;
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4. korlátozzák továbbá a tulajdonjogot a kisajátítás és
a bányajog;
5. végre a vízjogi törvény, pl. kutat csak bizonyos meghatározott távolságban szabad ásni más kút vagy ház mellett.
IV. Ingó dolog tulajdonjogát, ha nincs gazdája találás, ha van
gazdája átadás utján szerezzük meg.
Ingatlan dolog tulajdonjogát telekkönyvi bekebelezés utján
szerezzük meg,(fa B.

> 26. §. A telekkönyv*
„A telekkönyv nyilvános könyv. Tetekkönyv azért, mert az egy-egy
község "határában fekvő ingatlanoknak (telkeknek) ós az azokra vonatkozó
dologi jogoknak feljegyzsét tartalmazza. Célja: hogy belőle mindenki megismorkedhessék a ingatlan jogi állapotával, vagyis azzal, hogy milyen az
ingatlan minőségé, ki a tulajdonosa és minő korlátozások melleit, s hogy
minő terhek vannak az ingatlanon ¿hogy továbbá mindenki bizhassék abban,
hogy egyfelől azok a jogok, amelyeket a telokkönyv feltüntet, csakugyan
megilletik a jogosultul bejegyzettet és hogy másfelől más terhek, mint
amelyek á telekkönyvbe vannak jegyezve, nem terhelik az ingatlant. Azért
egyúttal nyilvános könyv a telekkönyv, melyet a hivatalos órák alatt mindenki megtekinthet.
Egy község telekkönyve egyes telekjegyzükönyvekböl
áll, melyek
mindegyike egy-egy személynek azon községbeli egy, vagy több ingatlanát
foglalja magában.
A teleki egy zököny v három .laphói áll: A (birtokállási) lapból, mely az
ingatlan helyrajzi és minőségi megjelölését tartalmazza: B (tulajdoni) lapból, mely a tulajdonban beállott változásokat (vagyis a tulajdonost ÓS a tulajdon korlátozásait) és C (teher-) lapból, mely az ingatlan terheit tünteti föl.
A telekkönyvet a kir. törvényszékek és az azzal megbízott kir. járásbíróságok, mint telekkönyvi hatóságok vezetik.
y"
(^Minthogy a felek gyakran elmulasztják az ingatlanra vonatkozó jogváltozásoknak telekkönyvi bejegyeztetését: a telekkönyvek sok helyen ellentétbe kerültek a tényleges viszonyokkal, amiből sok bonyodalom eredt, fezért
vált szükségessé a telekkönyvek átdolgozása, a telekkönyvi betétszerkesztés.
Ennek folyamán a telekjegyzőkönyvekből u. n. telekkönyvi betéteket készítenek ; e munka során kipuhatolják az időközben a telekkönyvön kivül tör| tőnt változásokat s a betétekbe az igy tisztázott joghelyzetet vezetik be.
Ahol tehát a betótszerkesztés megtörtént, ott a község telekkönyve
többé nem telekjegyzőkönyvekből, hanem betétekből áll. A betét berendezése
egyókbónt éppen olyan, mint a telekjegyzőkönyvé : A, B ós C lapból áll s
I az alaki különbség csak az, hogy a betét A lapján a kataszteri térmérték
I és a kataszteri tiszta jövedelem szerepel. Az egész község telekkönyvére
vonatkozó betétszerkesztés mellett a legkirívóbb bajok orvoslására a teleklátozzák | könyvek helyesbítése is előfordul (vagy az egész községre, vagy csak egyes
3m mind' ingatlanokra nézve), mely főleg a tényleges birtokos tulajdon jogának feltüntetésében áll.
_
aatik saj
A telekkönyvi bejegyzések két főfaja: a) a bekebelezés és b) az előjegyzés-" ;

tgban. Tő
vadászni 1

Dr. Szladits Károly. Magánjogi Ismereteb.'

í 27. §. Az eszmei javakon való tulajdonj
A tulajdon tárgyai nemcsak dolgok lehetnek, hanem vagyonértékű eszmei javak is. Ezeket éppen oly hatálylyal védi
a törvény, akár a dolgokon való tulajdonjogot. Ilyenek a szerzői jog, a szabadalmi jog, a védjegyjog. A szabadalmi és védjegyjoggal később bővebben foglalkozunk. A szerzői jogot pedig
a kiadói ügyletnél tárgyaljuk.)

4,0. A TULAJDONT TERHELŐ JOGOK.
*

28. §. A zálogjog.

H fogva követelését, a követelés biztosítására lekötött dologból
giiheti abban az esetben, ha az adós fizetési kötelezettségének
kellÖ időben eleget nem tenne;Q>1. A-nak szüksége van 100 koronára, értékpapírját, amelyet különben eladni nem akar, elfogja
zálogosítani B-nél. Az értékpapírhoz A-t fűzi a tulajdonjog, de
a B-nek engedett zálogjog terheli tulajdonát, amennyiben az
elzálogositási idő alatt nem rendelkezhetik kizárólagosan a
tulajdonát képező értékpapíron. Ha az elzálogosítás 3 hónapra
történt és a három hónap elteltével A. a zálogadós fizetési kötelezettségének eleget nem tesz, B. záloghitelező követelését ki
fogja elégíteni akként a zálogul lekötött értékpapírból, hogy
azt el fogja adni és a befolyt vételárból követelését kielégitO
II. A zálognak általában két faját különböztetjük tmeg, u. ^
m.: 1." kézi jálogot és 2. a jelzálogot.
í. Ingó dolgok zálügát kézL Zálognak hívjuk. Ingó d o l o g i
zálogát, a dolog tényleges átadásával szerezzük meg, ha azt a
hitelezőnek vagy a hitelező részére egy harmadik személynek
átadjuk. ^Y kézi zálognak egyik faja a jelképes zálog, amidőn
nem magát a dolgot nyujtjuk át a hitelezőnek, hanem egy
olyan más dolgot, amelynek birtoklása által a zálogul lekötött
dolog rendelkezésébe jutunk, pl. ha pincémben levő boromat el- .
zálogosítom, akkor a záloghitelezőnek a pince kulcsát fogom
átnyújtani.})
2. Ingatlan dolog zálogát jelzálognak hívjuk, mert v a l ó - J
ságban a záloghitelezőnek az ingatlant át nem nyujthatjuk.
Ingatlan dologra zálogjogot telekkönyvi bekebelezés utján
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nyerhetünk, még pedig a telekkönyv „C" lapján. Jelzálognyeréséhez szükséges, hogy az adós a hitelezőnek bekebelezési
engedélyt nyújtson, mert csak ennek alapján fogja a bíróság a
zálogjogot a „C" lapra bekebelezni. Ha a zálogadós teljesítési
kötelességének eleget tett, köteles a záloghitelező törlési engedélyt adni, melynek alapján a bíróság a telekkönyv „C" lapjáról a terhet törölni fogja. Ha azonban az adós fizetési kötelezettségének eleget nem tenne, a hitelező az ingatlannak árverési vételárából a zálogjog bekebelezésének rangsorában fog
kielégítést nyerni.
III. Megkülönböztetünk a zálognál személyi és dologi
adóst, személyi adós az, ák'i "'eredetileg' tartozik' a hitelezőnek,
dologi adós pedig az, aki á zálogtárgy későbbi tulajdonosa. A'
személyi adós a hitelezőnek egész vagyonával felelős, a dologi
adós pedig csak a zálogtárgygyal.(jpl. Kis János szatymazi
lakos 10,000 korona jelzálogkölcsönt vesz igénybe a „Szegedi
Takarék és Hitelbank Részvénytársaság-"tói; később eladja
ingatlanát Nagy Istvánnak, minthogy Nagy István sem tőkét
nem törleszt sem kamatot nem fizet, hitelező bank el fogja árvereztetni az ingatlant. Az ingatlan vételárából azonban csak
8000 korona fedezetet nyer a hitelező bank. Dologi adós Nagy
Istvánon hitelező a fedezet nélkül maradt 2000 koronát fel
nem hajthatja, mert ő csak a zálogtárggyal felelős, mig ellenben Kis János, aki dacára annak, hogy már nem tulajdonosa
az ingatlannak, aki a kölcsön felvételekor egy 10,000 koronáról
szóló kötelezvényt aláirt, köteles a fedezet nélkül maradt 2000
koronát megfizetni, mert mint személyi adós egész vagyonával
felelős))
IV. Aszerint^ hogy^ milvgp
resíttetik a
zálogjog, megkülönböztetünk 1. szerződéses, 2. birói, 3. törvényes
zálogjogot.
1. Szerződéses zálogjog az, melynél a zálogbaadást az
adós önszántából cselekszi, pl. valaki az óráját elzálogosítja.
2' Birói zálogjog az, amikor a bíróság — m W b ^ g y az qfi^0
a birói Ítéletben megállapított fizetési kötelezettségének eleget
nem tesz, — végzésileg elrendeli a zálogolást a hitelező javára,
ezt az eljárást kielégítési végrehajtásnak hívjuk. Ha a tulajdonos
bíróilag lefoglalt ingókat elidegeníti, sikkasztást köveFél.
3, Törvényes . zálogjognak van helye azon esetekben, amikor a törvény azt a hitelező részére megengedi (1. a K. T. II. r.
zálcg és megtartási jog).
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29/ §. A szolgalmi jog.
I. 4 szolgalom azon tulajdont terhelő - jogp amelynéi fogva
valaki a tulajdonát képező dolgon, másnak. a. javára, valamint tűrnifm
mulasztani, vagy abbanhagyni köteles.
A szolgalmak két csoportját különböztetjük meg; 1. személyes szolgalmakat, 2. a telki szolgalmakat.
II. A személyes ^oígaTom tárgyai lehetnek ingók, ingatlanok és jogok. A személyes szolgalomnál jogosított csak egy
meghatározott személy lehet. A személyes szolgalom át nem
ruházható, sem nem örökölhető. Személyes szolgalom fajai: a
haszonélvezet és használat joga.
1. Haszonélvezeten azt a jogot értjük, melynél fogva valaki
másnak a dolgát ellenszolgáltatás nél/Cil használhatja és gyümölcsöztetheti. A haszonélvezet legfeljebb a jogosult élettartamáig
tart. Haszonélvezete van a férjnek a felesége hozományán,
szülőnek kiskorú gyermeke vagyona felett, az özvegynek férje
hagyatékán. Haszonélvezet az ingatlanon telekkönyvi bejegyzéssel szerezhető.
2. A használati jog abban áll, hogy a jogosult a dolgot
személyes szükségletére használhatja, de nem gyümölcsöztetheti.
Használati jog szokásos faja a lakás joga.
ül. Telki szolgalmon azon tulajdont terhelő jogot értjük, amely
valakit másnak a telkén megillet. Ilyenek: 1. az útszolgalmak,
mint gyalogösvény, kocsiút, marhacsapás joga; 2. a viziszolgalmak, vizmerítés, itatás joga, más telkén álló kútból; 3. a háziszolgalmak, ereszjog, pincejog, ablakjog, világosság joga stb.
Telki szolgalmat telekkönyvi bekeblezés utján C) lap szerezhetünk. Aki telki szolgalmi jogát 32 évig nem gyakorolja,
annak joga elévül, azaz 32 év után nincs joga a szolgalomhoz^
J
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30/ §. X kötelmi jog.
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A kötelmekről általában.
I. A kötelmi jog azon jog, melynél fovga a hiitelezö egy
hátátozoti vagyoni értékkel biró szolgáltatást követelhet az adóstól,
aki azt teljesíteni tartozik. Ha a kötelmi jogviszonynál az adóstársak nemcsak a reájuk
jutó hányadért, hanem egy valamennyiért és valamennyi egyért
felelős, akkor egyetemlegesen kötelezettség keletkezik.
dr
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II. A kötelmek keletkezhetnek: 1. a felek arra irányzott
akaratából azaz jogügyletekből pl. adás-vételnél az eladó arra
törekszik, hogy eladjon, a vevő pedig arra törekszik, hogy
ugyanazt a dolgot megvegye; 2. tiltott cseLkményekből pl. ha
a tolvaj valakinek óráját ellopja, tiltott cselekményt követett el,
az óra tulajdonosával szemben kötelmi viszonyban áll, mert
tartozik' vagy az órát sértetlenül visszaszolgáltatni, vagy annak
árát megtéríteni; 3. bizonyos körülményekbőLpl. a szülő gyermekét eltartani és felnevelni köteles.
.
III. A kötelmek megszűnnek: 1. teljesítés által pl. az
adós megfizette tartozását a hitelezőnek"; 2. beszámítás által
pl. X tartozik Y-nnak 1000 koronával, de Y vesz X-től" T2ÖÖ
korona értékű gabonát, akkor Y az 1000 korona tartozást a
vételár egy részébe fogja betudni; 3. elengedés által pl. a hitelező elengedi az adósnak 50 koronányi "adósságát; 4. elévülés
w
folytán.
~~ Az elévülés 32 év a főkövetelésre nézve, a kamatokra
vonatkozólag "kimondja a törvény, hogy 3 évnél régebbi kamatok
nem követelketők, illetve a bíróság által meg nem Ítélhetők,
•— ellentétben a kereskedelmi joggal — hol a kamatoka tőkét
is meghaladhatják.
IV. A jogügylet. A jogügylet a személynek azon akaratnyilvánítása, mely egy jogviszony megteremtésére irányul A
jogügyleteket felosztjuk ; 1. egyoldalúnkra és kétoldalúnkra. Az
első az^ midőn egy ember cselekvése képes jogi hatást előidézni, igy a végrendelet, felmondás, ajánlat: a másik, midőn
csak két különböző érdekkört képviselő ember cselekvényeinek
egybevágósága, összhangzata von jogi hatást maga után, ez a
szerződés pl. ha X el akar adni egy lovat 300 korona értékben,
szerződés, azaz kétoldalú jogügylet csak akkor keletkezhetik,
ha Y azt a lovat akarja megvenni 300 koronáért; 2. élők közötti
és halál esetére szóló jogügylet, amidőn a jogi hatás vagy még
élők között, vagy az egyik halála után következik be}) 3.
ingyenes és visszterhes, midőn a szerződéses kötelékben állók
egyike nyújt csak vagyoni előnyt a másiknak (ajándékozás)
vagy pedig kölcsönösen történik (adásvétel).
V. A jogügyletek érvényességének kellékei általában véve
kétfélék, u. m . : anyagi, azaz belső és alaki, azaz külső kellékek.
1. A jogügyletek anyagi, azaz belső kellékei(azok, ame- X
lyeket a szerződés érvényességének kelletteméi felsoroltunk.
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Cselekvőképes azon személy, akinek cselekményei jogi hatást szülnek,
aki saját cselekvényével jogérvényesen jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. (Pl. egy 17 éves ifjú váltónyilatkozatának
nincs jogi hatása.)
Cselekvőképességgel áftTÍSÍ^to nagykorúak birnak. Teljesen
cselekvőképtelenek: 1. akik életük 12-ik évét még be nem
töltötték, 2. az elmebetegek és azok, akik nincsenek eszük
birtokában (pl. a holt-részegek.) Korlátolt cselekvőképességgel
birnak azok, akik 12-ik életévüket betöltötték, de még nem 24
évesek, továbbá a gondnokság és gyámság alatt lévő egyének.
Ezek csak jogokat szerezhetnek.
2. A jogügyletek alakl^ílBfís: külső kellékei lehetnek
olyanok; 1. amelyeket felek kötötted ki, (pl. a felek abban
állapodtak meg, hogy a szerződést Írásban fogják megkötni,
akkor a szerződés csak ezen alakszerűség betartása mellett fog
csak létrejönni;) 2. amelyeket a törvény rendel (pl. házastársak
ingatlanokra vonatkozó szerződései csak akkor érvény«sek,
ha közokiratban azaz kir. közjegyző közreműködése mellett
jöttek létre.)
UtJL
0

31. §. A szerződés.

I. Az ajánlatnak elfogadásából szerződés keletkezik, mely
azon kétoldalú jogügylet, mely két vagy több személy egybehangzó akaratnyilvánítása folytán jön létre abból a célból, hogy
valamely jogviszonyt teremtsenek.
A szerződés érvényességének kellékei:
1. hogy a szerződést kötő felek cselekvő képességgel bírjanak.
2. hogy a felek akarata komoly, szabad, minden félelemtől
és erőszaktól mentes legyen,
3. hogy természetileg lehetetlent és jogilag tiltott dolgot ne
tartalmazzon. / X
Az alak, melyben a szerződés létre jöhet, történhetik Írásban, szóban, tanuk előtt, tanuk nélkül, sőt hallgatagon is.
II. A szerződések teljesítésének megerősítésére szolgálnak
1. a foglaló, 2. a kötbér és 3. a bánatpénz.
1. A foglaló azon pénzösszeg, amelyet a szerződés megkötésének jeléül adnak s amely a teljesítéskor vagy beszámittatik,
vagy visszaadatik. Ha azon fél hibájából nem teljesíttetik a
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•s kötele>zatának
Teljesen
be nem
e eszük
ességgel
nem 24
gyének.
ehetnek
c abban
sgkötni,
llett fog
tstársak
ny«sek,
mellett

szerződés, aki a foglalót adta, az azt elveszti, aki kapta
azt kétszeresen visszaadni tartozik.
2. A kötbér azon pénzösszeg, amelyet azon fél tartozik
fizetni, ki a szerződést vagy egyáltalán nem, vagy nem kellő
helyen, időben és módon teljesitette. A kötbér mellett a szerőzdés teljesítése is követelhető.
3. A bánatpénz azon pénzösszeg, melyet azon szerződő
fél tartozik fizetni, aki magának a szerződéstől való visszalépési jogot ennek elvesztése, vagy megfizetése fejében biztosítani akarja.
III. A kezesség. Ha valaki a hitelező iránt arra kötelezi
magát, hogy a főadós helyett teljesít abban az esetben, ha ez
arra nem képes, kezességi jogviszony keletkezik a jótálló és a
hitelező között. A kezes csak akkor fizet, ha a főadóstól nem
telik, nála fedezet nincs. Készfizető kezességről pedig akkor
szólunk, amikor ,'az adós és kezese egyetemleges adósoknak
tekintetnek, amelyből kifolyólag joga van a hitelezőnek a követelés
lejáratakor egyenesen a kezestől követelni a tartozás kielégítését^

32. §. A szerződések nemei.
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1. Az adásvételi és a csereszerződés, 2
3. a haszonkölcsönszerződés, 4. bér- és haszonbérszerzödés, 5. a
munkabérszerződés, 6. a letéti szerződés és végre 7. az ajándékozási
szerződés.
1. Az adásvételi szerződés azon kétoldalú jogügylet, melynél
az egyik fél (az eladó) egy másiknak (a vevő) valamely dolgot
vagy jogot készpénzben meghatározott vételárért tulajdonjogilag
átenged. Ha a viszontszolgáltatás tárgya nem pénz, hanem valamely más dolog, akkor, csereszerződésről szólunk.
2. A kölcsönszerződés azon kétoldalú jogügylet, melynél
az egyik fél (a hitelező) a másik félnek (az adós) valamely
elhasználható vagy helyettesíthető dolgot tulajdonjogilag ugy
enged át, hogy az ugyanabból a dologból, ugyanannyit, abban
a minőségben egy előre meghatározott időpontban visszaadni
tartozik. Pl. liszt, gabona, só, bor, kenyér stb.
3. A haszonkölcsönszerződés azon kétoldalú jogügylet, amidőn az egyik fél a másiknak valamely el nem használható
és nem helyettesíthető dolgot viszontszolgáltatás nélkül ugy
enged át használatra, hogy az ugyanazt a dolgot, előre meg-

határozott időpontban sértetlenül visszaadni tartozik. Pl. ha egy
lovat, cséplőpépet, kocsit stb. kérünk kölcsön.
4. Bérszerzödés azon kétoldalú jogügylet, amelynél a
bérbeadó a bérlőnek valamely el nem használható dolgot előre
meghatározott bérösszegért bizonyos időre használatra átenged.
Tárgya lehet ingó dolog pl. kocsi, ló stb. és ingatlan dolog is
pl. valamely épület, annak részei (lakbérlet). Ha a bérlő a
dolog jövedelmeire, hasznok vételére is nyer igényt, melynek
előállítása munkával, fáradsággal jár, akkor haszonbérletről
szólunk. Pl. egy földbirtok haszonbérlete.
5. A munkabérszerződés azon kétoldalú jogügylet, amelynél a munkás előre meghatározott munkabér ellenében a munkaadónak valamely előre meghatározott munkát teljesíteni köteles.
6. Letét az, ha (akár ingyenes, akár terhes) megőrzésre
veszünk át értéktárgyakat. Tárgya rendesen ingó. Lényeges
mérve az ingyenes megőrzés, mert ha dij ellenében történik,
a felelősséget fokozza.
7. Az ajándékozási szerződés azon kétoldalú jogügylet,
amidőn valaki más személynek a vagyonát ajándékozási szándékkal növeli.

33. §• Jogi képviselet.
I. Nem minden esetben köthetjük meg magunk jogügyleteinket. Ha azért nem köthetünk ügyleteket, mert
cselekvőképtelenek vagyunk, törvényes képviseletről szólunk. Törvényes képviselő utján, azaz akit a törvény rendel képviselőnek, azok kötnek ügyleteket, akik vagy egyáltalán nem, vagy
csak korlátolt cselekvőképességgel birnak, (pl. a gyermek,
gyámolt helyett az atya, a gyám stb.)
II. Ha cselekvőképesek vagyunk ugyan, de más módon
vagyunk akadályozva ügyleteink megkötésénél, akkor azokat
az általunk megbízott személyek fogják teljetesiteni és ebben
az esetben meghatalmazásról szólunk. A meghatalmazott köteles
megbízója nevében, annak a részére és a megbízás értelmében eljárni. Az általa kötött ügyletekből a megbízó szerez jogokat és
kötelességeket, ö maga azokból jogokat nem szerez.
A meghatalmazás lehet: 1. korlátlan, ha saját belátásunk
szerint járhatunk el; 2. korlátolt, ha utasítás szerint kell eljárni ; 3. általános, ha minden ügyre kiterjed és végre 4. különös ha csak bizonyos ügy, illetve ügyekre terjed k i . \ \
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34. §. Házasságjog.
/. Polgári

házasság.

„Magyarországon 1895 október hó l - e előtt a házasságkötést és elválást más-más jogtételek szabályozták, aszerint,,
hogy a házasfelek mely vallásfelekezethez tartoztak.
A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk, mely
1895. évi október hó 1. napján lépett életbe az állam összes
polgáraira kiterjedő állami házassági jogrendet állapított meg a
kötelező polgári házasság alakjában.
II.

Eljegyzés.

II. Az\^eljegyzés
(a kölcsönös házassági igéret) jogilag^
nem kötelez a házasságra. Házasságot szabad akarattal kell
kötni s a törvény nem akarja, hogy az eljegyzés a feleket szabod elhatározásukban gátolja s kényszerű frigyre késztesse. Azért
a hűtlen jegyest nem lehet perrel házasságkötésre szorítani; sőt
ha valaki arra kötelezte volna is mágát. hogy visszalépését
fizetéssel (kötbérrel) váltja meg, az ily igéret öt nem kötelezi.
A jegyes tehát szabadon köthet mással, mint jegyesével
házasságot, még ennek legközelebbi rokonával is.
De a törvény néni engedi, hogy valakiykönnyelmii házassági Ígérettel mást vagyonában megkárosítson. Ezért az a jegyes,
a_ k\0k hibáján múlt a házasság elmaradása (akár, mert alapos
ok nélkül visszalépett, akár mert a másiknak á visszalépésre
alapos okot szolgák atott)\/:öfe/es mind azt a kárt megtéríteni, amit
a másik jegyes, vagy rokSnui a házasság céjjairax (pl. kelengyére, lakásra, lakodalomra) fordított okszerű költekezés folytán
szenvedtek./
\

\
(35. §. Házasság megkötése.

\

\

I. Házasságot csak az köthet, kinek törvényes házassági akadály nem áll útjában.
Minden házassági akadálynak egyformán az a hatása, hogy
a házasságkötés gátjául szolgál; vagyis : az anyakönyvvezetőnek nem szabad elrendelnie a kihirdetést, a polgári tisztviselőnek
*) Dr. Szladits Károly „Magánjogi Ismeretek" c. munkája.
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nem szabad közreműködnie a házasságkötésnél, mig házassági
akadályról tudomása van, vagy lehetne kellő óvatosság mellett.
Ha vétkesen, vagy gondatlanságból megteszi, súlyos büntetés éri,
valamint a házasulókat is, akik tudva a törvény ellenére
cselekszenek.
IL Némely házassági akadály e mellett oly súlyos természetű,
hogy az annak ellenére kötött frigy érvénytelen, semmis, vagy
megtámadható. Ezek az u. n. bontó, vagy érvénytelenítő akadádályok s ezek megszegése súlyosabb büntetéssel is jár.
A csekélyebb jelentőségű esetekben az akadályok ellenére
kötött házasság érvényes ugyan, de a fentemlített büntetéseket
mégis maga után vonj a. Ezek a tiltó akadályok (házassági tilalmak).
III. Magyarországon érvényes házasságot csakis polgári
tisztviselő előtt lehet kötni.
Polgári tisztviselő első sorban és rendszerint az állami
anyakönyvvezető.
Hogy melyik anyakönyvvezető előtt lehet megkötni a házasságot, különböző aszerint, amint a jegyeseknek rendes lakóhelyük van, vagy nincs?)

^36. §. A házasságkötés módja.
I. A házasságkötésnél két tanúnak kell jelen lenni. Több hivatalosan nem is szerepelhet. Tanú csak az lehet, aki már 16 éves
elmúlt és a házasságkötés jelentőségét meg tudja érteni; egyébként akárki lehet tanú, a jegyeseknek, vagy a polgári tisztviselőnek legközelebbi rokona \(szülője, testvére gyermeke) is.
A házasságkötésnél múlhatatlanul szükséges, hogy a jegyesek személyesen és együttesen jelenjenek meg a tisztében eljáró
polgári tisztviselő előtt, s ott kijelentsék, hogy egymással házasságot kötnek.
II. A házasság megszűnik: a) az egyik házastárs halálával,
b) bírói felbontással.
Az, akinek házastársát holttányilvánították, új házasságot
köthet. De a korábbi házasság pusztán a holttányilvánítással
még nem szűnik meg, csak akkor, ha a holtányilvánított házastársa csakugyan u j házasságra lép (feltéve, hogy ez az uj házasság nem semmis).
III. A házasság csak bírói Ítélettel és csak a törvényszabta
okokból bontható felé)

w? m
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37. §. A házastársak vagyonjogi viszonyai.
I. A házastársak jogügyletei. A házastársak úgy egymás közt, mint
másokkal szabadon köthetnek bármely megengedett jogügyletet. Egymásközti jogügyleteikre nézve mégis bizonyos korlátokat állít fel a törvény két
irányban, amidőn a házastársak (és jegyesek) közti fontosabb jogügyleteknek 1. vagy az érvényességét köti a közokirat alakjához, vagy 2. az ügyletnek okirati bizonyítását csakis közokirattal engedi meg.
II. A házassági terhek viselése. A férjnek, mint a család fejének,
kötelessége a házassági terheket viselni. A házassági terhek alatt a házastársaknak és gyermekeiknek összes szükségletei értetnek, természetesen a
gazdasági és társadalmi állásuk követelte szükség mértékéhez képest. A férj
ebből kifolyólag köteles a nőt eltartani.
Házassági szerződéssel a házastársak (vagy jegyesek) vagyoni viszonyaikat (közokiratban) tetszés szerint alakíthatják. Hzassági szerződés vonatkozik különösen a hozományra, a közszerzeményre (nem-nemesek kizárhatják,
nemesek megállapíthatták maguk közt a közszerzeményt, vagy más részesedési arányt, esetleg általános vagyonközösséget határoznak el) stb.
Egymás javára öröklési jogot azonban a házastársak csak ugy biztosíthatnak,' ha a szerződés az öröklési szerződés alakjában kelt.J)

(38.

szülők és gyermekek joga.

I. Felügyelet, kihelyezés. A kiskorúak fölötti felügyeletet a
szülök, ezek nem Tétében pedig a gyám gyakorolja. A kiskorúak
a"^ziilüir^es _ a gyám Mránt tartozó engedelmességre mindaddig,
mig eltartásukról önniaguk nem gondoskodnak, vagy atyjukkal,
illetőleg gyámukkal házi közösségben élnek, házi fegyelem útján
szoríthatók, mely azonban csak a kiskorú egészségére ártalmatlan módon gyakorolható. Tizenhat évet betöltött kiskorú, ha az
életpálya választásánál atyjával, vagy gyámjával egyet nem
ért, előterjesztéssel élhet a gyámhatósághoz, mely a vitát eldönti.
Ha a szülök tényleg különváltak, gyermekeik elhelyezése
iránt is megegyezhetnek. ITa a szülők nem egyeztek meg, vagy
egyezségük a gyermek érdekébe ütközik: a tényleges különválás idejére a gyámhatóság határozza meg.
H . Eltartás. Amig a szülők együtt élnek, a kiskorút —
ha s a j á t vagyonáriák jövedelme az eltartásra nem elegendő —
első sorban az atya, ha ez erre magában nem képes, vele együtt
az anya, ha atya nincs, vagy arra teljesen képtelen, az anya
köteles eltartani. Végső esetben a gyermek eltartása a nagyszülőket terheli.
\
Nern^ köteles a szülő eltartani a kiskorú gyermeket sem,
ha ez már megfelelő keresetre képes. Viszont a nagykorú gyermeket is el kell tartania a szülőnek, lia az vagyontalan és keresetképtelen.
•
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Megfordítva: a gyermek is köteles eltartani vagyontalan és
keresőképtelen szülőjét. —'
r~
III. Atyai hatalom. A törvényes és törvényesített kiskorú
gyermekek atyjuk hatalma alatt állanak. Örökbefogadás esetén
íz atyai hatalom az örökbefogadó atyára száll át, kivéve, ha ez
iránt az örökbefogadás alkalmával ellenkező megállapodás
jött létre.
Az atyai hatalomnál fogva az atya: 1. kiskokú gyermekének torvenyes képviselője, 2. a kiskorú részére végrendeletileg
'gyámot nevezhet ki; vagy bárkit (az anyát is) a gyámságból kizárhat, végre 3. a kiskorú vagyonát rendszerint számadás nélkül
kezeli és haszonéTvezi.
A kiskorú, ha 14. évét betöltötte, arról, amit szolgálata és
munkája által szerez, szabadon rendelkezhetik, ha fentartásáról
maga gondoskodik}}
\

^ 39. §. A gyámságról és gondnokságról.
I Gyámság alatt állanak mindazok a kiskorúak, akik atyai
hatalom alatt nem állanak.
1. Á gyámság elsősorban a nevezett gyámot illeti, vagyis
azt, akit az atyai hatalmat gyakorló atya érvényes végrendeletben, vagy közjegyzői okiratban gyermeke gyámjául kinevezett (az anya nem nevezhet kötelező erővel gyámot).
2. Ha nevezett gyám nincs: a gyámság az anyát illeti,
mint természetes és törvényes gyámot. Az anya mint gyám ujabb
férjhezmeneteléig kiskorú gyermekeinek vagyonát számadás
nélkül kezeli, kivéve, ha nem akarja kezelni, vagy, ha az atya,
vagy az, ki a kiskorúnak a vagyont hagyta, a vagyon kezelésére gondnokot rendelt, vagy az anyát a kezelésből kizárta.
3. Az anya után a törvényes gyámság illeti: az atyai nagyatyát, az anyai nagyatyát s ezután a finembeli oldalrokonokat, a
rokonsági fok közelsége szerint, unokatestvérekig bezárólag; több
egyenlő fokú rokon közt a gyámhatóság választ.
4. Ha nincs alkalmas törvényes gyám, ugy a gyámhatóság rendel alkalmas és megbizható gyámot; ez a kirendelt
gyám.
n . Gondnokság alá a következő nagykorúak helyeztetnek :
a) elmebetegek, vagy magukat jelekkel megértetni tudó
siketnémák;

k
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b) gyenge elméjünk, vagy magukat jelekkel megértetni nem
tudó siketnémák, akik e miatt vagyonuk kezelésére képtelenek ;
c) tékozlók.
Akik ezen okok valamelyike miatt gondnokság alatt állanak : már ennélfogva korlátoltan cselekvőképesek; tékozló ellen
elrendelt gondnokság azonban a tékozlót személyében (pl. házasságkötésben) nem korlátozza, csakis vagyoni ügyeiben.
A gondnokságot a felsorolt esetekben a kir. törvényszék
rendeli el."")
47 ^
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O 40 §. ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG.

Ha vagyonképes személy elhal, az általa életében szőtt
kötelékek nem bomlanak fel, nem semmisülnek meg, ha nem túlélik az egyént. A személyt. túlélő vagyonviszonyok képezik az
illető hagyatékát. Az örökjog azzal foglalkozik, hogy kik vannak hivatva az örökhagyó hagyatékába lépni. Akik az örökhagyó hagyatékába lépnek, azok az örökösök, a tény maga az
örökösödés, az ezt szabályozó jogot örökjognak nevezzük.
A magyar jog szerint az /örökösödésnek háromféle jogalapja van, u. m. 1. törvényes örökösödés, 2. végrendeleti örökösödés,
és végre 3. a szerződéses öhkösödr
1. Törvényes örökösödésnek akkor van helye, ha az örökhagyó sem végrendeletben, sem örökösödési szerződésben
örökhagyót nem nevezett. Törvényes örökösök elsősorban az
örökhagyó lemenői (pl. gyermekei, unokái stb.) lemenők hiányában felmenői (pl. szülei) és a felmenők lemenői (pl. szülők
gyermekei, azaz testvérek, a nagyszülők" gyermekei, azaz nagybátyja, nagynénje és azok gyermekei, unokatestvér és unokanővér.

Szentirmay Gábor örökhagyó
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Pl. Szentirmay Gábor örökhagyó elhunytával 10.000
korona képezi az elosztandó hagyaték tárgyát; 10.000 korona
hagyaték az örökhagyó közvetlen lemenőire, azaz gyermekeire
fog szállani akképen, hogy minden gyermek a hagyaték egy
ötöd részét, azaz kettőezer koronát fog örökölni, minlhogy
azonban Béla nevü fia elhunyt, annak lemenői, azaz gyermekei
Vilma és Ernő fogják a r e á j u k . rótt hányadot személyenkint
ezer-ezer koronát örökölni.
Ha az örökhagyónak gyermeke nincs, minden szerzett
vagyonát felesége örökli.
Az özvegyen maradt nőt néhai férje által szerzett vagyon
feletti életfogytiglani haszonélvezeti jog és egy gyermekrészre
tulajdonjog illeti, még azon esetben is, ha gyermekek maradtak. Ha vérbeli nőrokonok egyáltalán nincsenek, a vagyont a
szt. korona örökli.
2. A végrendelet azon egyoldalú halálesetére szóló jogügylet,
amelyben a végrendelkező vagyonának halála után való használata
iránt rendelkezik.
A magyar jog a végrendeletek következő alakjait ismeri:
a) magánvégrendeleteket, még pedig szóban és írásban;
b) közvégrendeleteket, amelyeket a királyi közjegyző és a
királyi járásbírók vesznek fel.
a) Az írásbeli magánvégrendelet létrejön: 1. midőn az
örökhagyó a végrendeletet egész terjedelmében önkezűleg írja és
aláírja, itt két tanú szükséges; 2. az, midőn az örökhagyó nem
maga írja a végrendeletet, de önkezűleg aláírja, itt négy tanú
szükséges; 3. az, midőn más írja a végrendeletet és az örökhagyó csak kézjegyét alkalmazza) ide is négy tanú szükséges;
4. szóbeli magánvégrendelet érvényességéhez szintén négy férfitanú jelenléte szükséges, amidőn az örökhagyó minden erkölcsi
és szellemi kényszertől menten, nem feltett kérdésekre válaszolva, szabad akaratából, öntudatosan végakaratát elmondja;
5. a magánvégrendeletek kiváltságos alakja az, midő : «) járvány
alkalmával oly községben tartózkodnak, ahol az uralkodik;
P) hajón vagy nyilt tengeren v a n n a k ; y) háborúban vagy más
életveszedelemben forognak.
b) közvégrendetetek azok, amelyeket hatósági személyek,
nevezetesen királyi közjegyzők, azok nem létében királyi járásbírák vesznek fel.
A végrendeletek érvényességéhez különösen a magán-
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végrendeletnél bizonyos alakszerűségek szükségesek, amelyek
ha be nem tartatnak, az egész végrendelet semmis.
3. Az örökösödés alapját szerződés is képezheti, pl. X . örökösödési szerződésre lép Y-nal és viszont, hogy melyikük előbb
ellial, az életben maradt fél örökli vagyonát.
Az örökösödésnek három jogalapja közül a legerősebb az
örökösödési szerződés, t. i. ha ilyen van, az örökösödés ennek
értelmében történik, ha ilyen nincs, akkor végrendeleti és ennek
hiányában törvényes örökösödésnek van helye.
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III. RÉSZ.
KERESKEDELMI JOG.
§. A kereskedelmi jog fogalma.
I. A kereskedelmi jog azon magánjogi szabályok összege,
melyek a kereskedőkre és kereskedelmi társaságokra, valamint^
az ezek által kötött jogügyletekre vonatkoznak.
(Hazánkban csák a XVIIT. században lépett előtérbe a
kereskedelmi jog törvénybeiktatása iránt való törekvés. 1792-től
a kereskedelmi és váltóügyekben való bíráskodást az osztrák
bíróságok végezték.^
(A XVIII. században a forgalom emelkedésével folyton
nagyobb szükségét érzik a kereskedelmi és váltójog törvénybeiktatásának, mig végre Wildner bécsi ügyvéd és jogtudós
közreműködésével az 1839/40-iki országgyűlés kezdeményezése
folytán az 1840. XV. t.-c.-ben a váltótörvény ; a XVI-ban a
kereskedőkről; a XVII-ben a gyárak jogviszonyairól; XVIII-ban
a közkereseti társaságokról; a XlX-ben a kereskedői testületekről
és alkuszokról; a XX-ban a fuvarosokról; a XXII-ben a
csődről szóló törvénycikkeket alkotta. Ezek a törvények ebben
az időben megfeleltek és ugy közgazdasági, mint törvénykezési
szempontból üdvösek voltak. Később, amidőn az ország az
osztrák uralomtól megszabadult, a kereskedelmi és jogi élet uj
életre ébredt, süriin hangzottak panaszok jogi, kereskedelmi
életünk rendezetlensége miatt. Ennek következtében Szlávy
József kereskedelemügyi miniszter 1872-ben megbízta dr. Apáthy
István egyetemi jogtanárt a kereskedelmi törvény tervezetének
elkészítésével. Miután ezen tervezet szakértőknek véleményadás
végett kiadatott és beérkezett, egy erre a célra összehívott
értekezleten megvitattatott, a képviselőház elé terjesztetett^)
1875. évi május 19-én az évi XXXVII. t.-cikkben törvényerőre
emelkedett,
II »»IMMWWI1-I H'ir1!"
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I I . ( a magyar kereskedelmi törvény* két részből áll, úgymint: I. része a kereskedőkről és kereskedelmi társaságokról,
II. része a kereskedelmi ügyletekről s z ó l ^
A kereskedelmi jog forrásai: 1. a kereskedelmi törvén
2. í r t é
van
Ha
szó, arra nézve a kereskedelmi törvény intézkedései irányadók;
ha olyanok nincsenek, a kereskedelmi szokások és azok hiányában az általános magánjog.

A KERESKEDELMI TÖRVÉNY I. RÉSZE. (1—275. §.)
A kereskedő.
I. Kereskedőd— a magyar kereskedelmi törvény értelmében
— az, aki saját nevében kereskedelmi ügyletekkel iparszerüleg fog-lalkozik.
1. Saját nevében az foglalkozik ker. ügyletekkel, aki azokból közvetlenül jogosítva és kötelezve van. (Pl. Ha fűszerárúkat rendelek, lakásomra vitetem és otthon azt látom, hogy
nem a megrendelésben megállapított árúkat szállította a cég
hozzám, kérdés, ki a felelős, amikor a cég főnöke a megrendeléskor az üzletben sem volt és engem egy ker. alkalmazott
szolgált k i ? A cég főnöke a felelős, ő köteles a megállapított
árúkkal a meg nem felelő árúkat becserélni, mert az említett
ker. alkalmazott főnöke részére kötötte az ügyletet, viszont
azonban az árúkért járó vételár is a főnököt illeti, mert az
ügyletekből ő van közvetlenül jogosítva.)
2. Ker. ügyletekkel foglalkozik az, ki a K. T. II. részének
(felső osztály tananyaga) 258., 259., 260. és 261. §§-ban foglalt
ügyletekkel foglalkozik. A_kűá.
lyek nem a magánjog, hanem kereskedelmi jog szabályozása alá
gSjlQk
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)]. Iparszerüleg foglalkozik kereskedelmi ügy lejekkel az, akinek az élethivatása és állandó jövedelmi forrása v(kivételeket 1. a
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ker. ügyleteknél).
II. Az a kérdés merül tehát fel, hogy ki lehet kereskedő ?
Kereskedő lehet természetes és jogi személy.
Mint természetes személy lehet kereskedő férfi, nő, nagykorú
és kiskora.
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A kiskorúnál megkívántatik azonban, hogy 18. életévét
betöltötte légyen és gyámhatósági jóváhagyással birjon.
Mint jogi személy az állam is lehet kereskedő, azonban
az államra a ker. jog szabályai csak akkor nyernek alkalmazást, ha arra a célra hozott törvények és törvényes rendeletek
másképen nem intézkednek.
H l . Kereskedelmi üzletet több személy is folytathat együtt,
ekkor kereskedelmi társaság keletkezik. A K. T.-nek a kereskedőkre vonatkozó határozataiba ker. társaságokra is alkalmazást nyernek, minthogy ezek is kereskedőknek tekintetnek.
IV. A kereskedelmi jogban megkülönböztetünk? teljesjoga
és nem teljes jogú kereskedőket. Teljesjógu kereskedő az, aki a K.
~-T:-nek a rendes kereskedők részére biztosított jogokat élvezi (külön
TTég viselésé, a ker. könyvek bizonyító ereje stb).
Nem lehetnek soha teljesjógu kereskedők a házalók és kufárok.
Teljesjógu kereskedők lehetnek a zsibártisok, kóesníárnsok, közönséges fuvarosok, hajósok és más iparosok, ~amennyiben üzletük
a kisipar korét meghaladja. Ugyanez áll a fent felsorolt üzletágak
egyesüléseiről is.
A határvonalat a kis és nagyipar között pontosan meghatározni nem
lehet, irányadók lehetnek az üzleti berendezés, külön helyiség szüksége,
annak terjedelme; segédszemélyzet, annak száma és minősége ; fizetett adó,
hogy az üzlet hitel igénybevételével ós nyújtásával folytattatik-e ?

V. A kereskedelmi telep azon hely, hol a kereskedő
üzleti tevékenységének központja van, nem az üzemnek, hanem
a központi vezetésnek a helye.
Vannak kereskedők, kik üzleti tevékenységüket több helyen
folytatják; ezek közül az a hely, honnan a központi vezetés
(központi ügyvezetés, könyvvezetés, pénztár) történik a főtelep,
mig a többi az előbbivel szemben csak alárendelt jelentőséggel
bir, ezek a fióktelepek.

'
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jA cégjegyzékek azon nyilvános felügyelet alatt álló jegyzékek, amelyek a kereskedők és kereskedelmi társaságok üzleteire
vonatkozó és a kereskedelmi forgalomban jelentőséggel biró tények
felvételére szolgálnak." A cégjegyzékek nyilvánosak, mindenki
által megtekinthetők és azokról mindenki másolatot követelhet.
A kereskedelmi cégjegyzékeket a kir. törvényszékek vezetik,
Budapesten pedig a kir. kereskedelmi és váltótörvényszék. A
cégjegyzékekbe csak a törvény által előirt adatok jegyezhetők be.

55
JJ: Hogy. valaki tpljesjogu kereskedővé váljék, nem elegendő
a cég bejegyzése, hanem szükséges, hogy ezen bejegyzés QMagyap
országban a kereskedelemügyi magy'é kir. minis
„Központi Stesitő"-ben, Horvátországban, pedig az othm^hivah
lapban közzététessék.JEzen
hivatalos lapokban történt közzététel
napjától válik teljes jogúvá a kereskedő. A közzététel nem tudásával
senki sem mentheti magát. A felek kérésére és költségére a bejegyzés közzététele bármely más hírlapban is eszközölhető.

I. A cég {firma) azon név, amely alatt a kereskedő üzletét folytatja
és amelyet aláírásul háznál. 4 cég lehet egyéni, társas, eredeti,
átruházott,'ITév'beU, tárgyi és vegyes cég: Egyéni' cég olyan, amelyet
csak egy személy folytat pl. Danner Mihály. Társas cég olyan,
amelyet többen folytatnak pl. „Turgyik János és Fiai". Eredeti
cég, amely alatt egy u j üzletet nyitnak. Átruházott azon cég,
amelyet örökösödés, vagy vétel utján szerzünk meg, pl. Drágossy
József utóda Büchler Márton. Névbeli cég az, amidőn a cégbe
csak a név foglaltatik. Tárgyi cég az, amelynél az üzlet tárgya
van megnevezve, pl. Vaskereskedés. Vegyes cég az, amelynél
a tulajdonos neve és az üzlet tárgya van megnevezve pl.
Böröcz Pál füszerkereskedése.
II. A forgalom biztonsága és a vevőközönség érdeke megkívánja, hogy a cég lehetőleg az üzlet tulajdonosát, társaságoknál
pedig a társaság minőségét (részvénytársaság, szövetkezet) tüntesse
fel, ez a cégvalódiság elve. A K. T. a következőkben valósítja meg
ezen elvet:
I. Kereskedők, kik üzletüket egyedül folytatják, kötelesek cégül
saját polgári nevüket, legalább is vezeték nevüket használni; nem
áll jogukban azonban oly toldással élni, mefy társasviszonyra mutatna,
szabadságukban áll oly toldást használni, amely a cég, vagy az
üzlet közelebbi megjelölésére szolgál.
4. A cégnek a közkereseti társaságoknál a tagok egyikének,
betéti társaságoknál a beltagok egyikének nevét magában kell foglalnia a társasviszonyra utaló toldással.
3. Részvénytársaságok és szövetkezetek cégükben, mint ilyenek
jelölendők.
A cégvalódiság
/ r i
cígvalódiság elvének biztosítására a törvény
törvci még bizonyos
Y(J tilWmm
fehálít, amennyiben kimondja, hogy tilos közkereseti

/
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és betéti társaságoknak magukat részvénytársaságnak, vagy szövetkezetnek nevezni, valamint tilos újonnan keletkezett társaságok cégébe a tagok nevén kiviil más tagok nevét is felvenni.
III. Kivételt a cégyalódiság elve alól akkor enged a K. T., ha
valaki valamely létező kereskedelmi üzletet szerződés, vagy örökösödés útján szerez meg, akkor az üzletet a volt tulajdonos, vagy
örökösök beleegyezésével az eddigi cég alatt az utódlást kifejező
toldással, vagy anélkül folytathatja.
IV. Ha valaki egy fennálló kereskedelmi üzletbe társtagul
belép, vagy egy kereskedelmi társasághoz új tagul csatlakozik, vagy
ilyenből kilép, az eredeti cég a változás dacára azontúl is használtatik. Oly társtag kilépése esetén azonban, kinek neve a cégben
foglaltatott, az eddigi cég használásához a kilépett társtag bele-,
egyezése szükséges. Ugyanez áll olyan esetben is, midőn a társaság csak két személyből állott és ezek egyike a társaságból kilép.

VUEJÍ,
Cégbejegyzési kényszer.
Jlinden kereskedő — ki a teljesjogu kereskedőknél tárgyalt kivetel alá nem esik — köteles cégét azon törvényszéknél
bejegyeztetni, amelynek területén üzleti telepe létezik; köteles egy" szersmind azt ugyanott sajátkezüleg aláírni, vagy közjegyző által
hitelesített alakban benyújtani. Ugyanaz áll a fióktelepekre nézve
is, ez utóbbi azonban csak akkor történhetik meg, ha igazoltatik az,
hogy a bejegyzés a főtelepekre nézve illetékes törvényszéknél megtörtént.
II. Mig e bejegyzés meg nem történt, a kereskedő nem részesül azon jogokban, amelyeket a K. T. a teljesjogu kereskedő részére
biztosit, azonban kereskedelmi ügyleteiből kifolyólag más személyekkel szemben a teljesjogu kereskedő felelősségével tartozik.
III. Ha a kereskedő a törvénynek a cégbejegyzésre vonatkozó
rendeleteit még nem tartja, erre az illetékes törvényszék által hiva\ tálból 1000 koronáig terjedhető pénzbirsággal szorítható.
V
A törvényszék a pénzbírság kiszabásával egyidejűleg az illető
félnek a bejegyzés eszközlésére 14 napi határidőt enged, melynek
s kertelen lefolyása után a pénzbírságot végrehajtás útján behajtják.
kiszabott, de„ be nem hajtható pénzbírság fogságra át nem változtatható.
IV. A cégre vonatkozó s a cégjegyzékbe történő bejegyzéseknek,
csőd esetét kivéve, csak a felek kérelmére van helye.
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§. Cégbitorlás. '
V. Ha a kereskedő más kereskedő cégét üzlete folytatásánál
jogtalanul használja, cégbitorlást követ el. Az, aki ezáltal jogaiban
sérelmet szenved, követelheti, hogy: 1. a bitorló a cég jogosulatlan
használatától 1000 korfpeiizbirsúg terhe alatt eltiltassék:
2. az okozott kár megtéritése;
3. az elmarasztaló határozat a bitorló költségén a sértett fél
által kijelölt hírlapban közzététessék.
II. A kár létezése és mennyisége felett a törvényszék — esetleg
szakértők meghallgatásával — szabad belátása szerint határoz.
Cégbitorlást képez az, ha valaki valamely cégtáblát jogosulatlanul használ, vagy átruházott cégnél az eredeti céget
használja, holott nem szerzett jogot annak használatára. Más
cég nyomtatványainak használata is cégbitorlás tényálladékát
képezi. Nem cégbitorlás az árukon mások jelvényeinek (vignettáinak stb.) használata, hanem a z védjegybitorl
•—— .....••niiiiwi iMniiiwinnitw^Wi^i^fT'my^^^liÁW'

W f .

§ Kereskedelmi könyvek.
Mérleg. Levelek.
I. Minden kereskedő köteles bekötött, laponkint
ellátott és átfűzött könyveket vezetni, amelyek vagyoni állását és
ügyleteit teljesen feltüntetik; szabadságában áll azonban a könyvelés
bármely módját és bármely élőnyelvet a könyvek vezetésében használni.
A könyveket pontosan köteles a kereskedő vezetni minden hézag
hagyása nélkül; azokban vakarásokkal, vagy más módon történt
bevezetésekkel olvashatatlanná tenni tilos.
II. Minden kereskedő köteles üzlete megkezdésekor leltárt és
mérleget készíteni. A leltárba felveendők: a kereskedő ingatlan javai,
követelései és tartozásai, készpénze, mennyisége és egyéb javai. A
mérleg a követelő és tartozó állapotnak egymáshoz való viszonyát tünteti
fel. E leltár és mérleg azontúl minden évben elkészítendő. Ha a
kereskedő oly árutárral bir, melynek leltározása az üzlet természeténél fogva minden évben nem eszközölhető, elég, ha az árutár minden
második évben leltároztatik.
III. A leltár és mérleg a kereskedők által aláirandók. Közkereseti és betéti társaságoknál az érintett okmányokat a személyesen felelős társtagok, részvénytársaságok és szövetkezeteknél az
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igazgatósági és felügyelöbizottsági tagok tartoznak aláírni. A kereskedőnek szabadságában áll a leltárt és mérleget egy evégre rendeU
könyvbe vezetni, vagy minden alkalommal külön összeállítani. Az
utóbbi esetben az okmányok időrendben összegyűjtve eltcendök. A
leltár és mérleg összeállításánál a javak és követelések azon érték
szerint veendők számításba, mellyel azok a felvétel idejekor birnak.
A kétes követelések valószinü értékükben veendők fel, a behajthatatlanok pedig bejegyzendők.
Minden kereskedő köteles üzleti könyveit, leltárait, mérlegeit,
valamint az áltála kapott leveleket és a küldött levelek másait legalább tiz éven át megőrizni.

§. Kereskedelmi könyvek bizonyító ereje.
I. Bejegyzett kereskedőnek szabályszerűen vezetett könyvei
kereskedelmi ügyletekből eredő perekben rendszerint nem teljes
eskü, vagy más bizonyitási eszköz által kiegészíthető bizonyítékot
képeznek. A könyveknek ezen bizonyító ereje kereskedők ellenében a peressé vált bejegyzés keltétől tiz, nem kereskedők
ellenében két évi időtartamra terjed.
II. Ha a peres felek kereskedelmi könyvei egymástól eltérnek, azok bizonyító ereje fölött a biróság szabad belátása
szerint határoz. Az olyan kereskedelmi könyvek, melyekben
szabálytalanságok mutatkoznak, bizonyítékul csak annyiban vétetnek, amennyiben a fenforgó körülmények szerint a szabálytalanságok dacára is hitelt érdemelnek.
A könyvek bizonyító'ereje azok pontos vezetésében rejlik,
független tehát attól, hogy ki által vezettetnek.
III. A biróság a per folyamában a fél kérelmére az ellenfél
könyveinek felmutatását, elrendelheti. Ha a felmutatás elmulasztatik, a könyvek vitatott tartalma a vonakodó fél ellenében
bebizonyítottnak tekintendő. A felmutatott könyvek egész tartalmuk szerint csak a biróság, vagy a biró szakértők által
vizsgálhatók meg és pedig oly esetben, midőn azok szabályszerű vezetése forog kérdésben. A perbeli ellenfélnek egyedül
a peressé vált tételekre vonatkozó bejegyzéseket van joga megtekinteni
^ ^
£ I

^

\49. §. Kereskedelmi alkalmazottak.
Egy keresfecíetmi üzlet 'folytatása oly sok irányú tevékenységet tételez fel, hö'gy ázt igefr sok" esetben maga a cég-
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tulajdonos ellátni nem képes. Azokat a személyeket, akik a cég
tulajdonosát ezen tövékeriySégbén segítik, általában kereskedelmi alkalmazottaknák nevezzük. Ezen kereskedelmi alkalmazottaknak különösen három fajáról intézkedik kereskedelmi
törvényünk, u. m . : ¡JL. a cégvezető ; 2. a kereskedelmi meghatalmazott és végre 3. a segédszemélyzetről.
mmm i iiririíwr^**^^^^"^^'^ -«ÖS^»»

ezető.
I. Cégvezető az, akit a cég tulajdonosa annak nevez s felhatalmazza/hogy cégét per proetira jegyezze (pl. Tóth Péter p.
p. Kondé Andor, a cégvezető (¿ondó Andor; a cégtulajdonos pedig
Tóth Péter.) A cégvezető az üzlet folytatásánál q főnök ingatlanainak elidegenítésén és megterhelésén kivül mindennemű jogcselekvényre fel van jogosítva. A céget perben 'es peren kívül
képviseli4, minden a köztörvények szerint szükséges meghatalmazást pótol a cégvezetői meghatalmazás, az ő általa kötött
ügyletek a főnököt kötelezik. A cégvezetéssel akár egy, akár
több személy együttesen is megbízható. A cégvezetői állás
bizalmi állás, lévén, a főnök által bármikor vissszavonható.
II. A cégvezetési meghatalmazás adása és visszavonása a
főnök által az illetékes törvényszéknél a cégjegyzékbe bejelentendő. A cégvezetési felhatalmazás ..adása alkalmával a cégvezető ugyanott cégjegyét- személyesen aláírni, vagy hitelesített
alakban bemutatni köteles. Ha a főnök a cégvezetési meghatalmazás megszűntét a cégjegyzékbe való feltüntetés végett
be nem jelenti, harmadik személyekkel szemben kötelezve
lesz, hacsak nem igazolja, hogy a harmadik személy erről
tudomással birt.

í
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§. A kereskedelmi meghatalmazás.
I. A cégvezetőtől megkülönbözteti a kereskedelmi törvény a
kereskedelmi meghatalmazottakat, kiket a főnök üzlete körében
cégvezetési jogosultság nélkül, akár egész üzlete vezetésére, akár
üzlete körében bizonyos nemii, vagy- egyes ügyletekre felhatalmaz, A
jogköre kiterjed mindazon
ügyletekre melyek az ily kereskedelmi üzlet folytatásával rendszerint Járnak és mindazon jogcselekményekre, melyeket az ilynemű
ügyletek rendszerint szükségesekké tesznek,
' Hiwppjiwiflwj .,.[
'«agat*
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Váltói kötelezettségek elvállalására, kölcsön felvételére és
perek folytatására, a kereskedelmi meghatalmazott csak akkor
van feljogosítva, ha erre különös meghatalmazást nyert. Ellenben nincs szüksége különös meghatalmazásra azon ügyletekhez,
melyekre hatásköre kiterjesztetett.
II. Mint a cégvezető, a kereskedelmi meghatalmazott is a
főnök nevébe jár el, kell tehát, hogy ennek az ügyletek kötésénél, különösen írásbeli nyilatkozatoknál kifejezést adjon. A
kereskedelmi törvény szerint a kereskedelmi meghatalmazott az
aláírást minden a cégvezetésre mutató toldás mellőzésével, de a
meghatalmazási viszony kifejezésével köteles eszközölni.
III. Van általános kereskedelmi meghatalmazott, ezt üzletvezetőnek szoktuk hívni és különös ker. meghatalmazott, ilyenek
a kereskedelmi utazók, vagyis a'ZÖk a meghatalmazottak, kiket
főnökük a telep helyén kívül kereskedelmi ügyletek megkötésével megbiz. Ezek a kereskedelmi törvény szerint e minőségükben egyrészről az általuk kötött adás-vevések után járó vételár felvételére és fizetési határidők engedélyezésére, másrészről
főnökük künnlevő követeléseinek beszedésére feljogosítottaknak
tekintendők.
A kereskedelmi utazók hatáskörét a főnök tetszése szerint
kiterjesztheti, vagy megszoríthatja.
IV. Vélelmezed kereskedelmi meghatalmazott az, ki boltban,
nyíKbártö/vagy raktárban alkalmazva van, feljogosítottnak te"kmtetik oly eladások és átvételek eszközlésére, nemkülönben
oly fizetések átvételére, melyek az ily boltban nyílt árú, vagy
raktárban rendesen történni szoktak.
Ki az árúkat nyugtatott számla mellett hozza a vevőhöz,
a vételár elfogadására felhatalmazottnak tekintetik. Aki csak az
árút hozza, az nincsen jogosítva a vételár felvételére.
A kereskedelmi meghatalmazásnak úgy mint a cégvezetésnek alapja a személyes bizalom, azért a kereskedelmi meghatalmazott főnöke beleegyezése nélkül a meghatalmazást másra
át nem ruházhatja.
V. A kereskedelmi meghatalmazás úgy mint a cégvezetés
megszűnik: 1. visszavonás által, ugyanis a kereskedelmi meghatalmazás a fennálló szolgálati viszonyból eredő jogok sérelme
nélkül, bármikor visszavonható; 2. lemondás által.
VI. Álmeghatalmazottnak azt nevezzük, aki meghatalmazása körét átlépi; az ilyen álképviselő a kötött ügyletért sze-
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mélyesen felelős, ő tartozik az ügyletet teljesíteni, vagy pedig
kárpótlást fizetni.

X §. Versenytilalom.
I. A kereskedelmi törvény szerint a cégvezető, vagy az, ki a
kereskedelmi meghatalmazott minőségében egy egész kereskedelmi üzlet vezetésével megbízatik, főnöke beleegyezése nélkül
sem a saját, sem más részére kereskedelmi ügyletet nem
köthet. Tehát a ker. alkalmazottaknak a főnökkel versenyezniük
nem szabad.
A főnök beleegyezése már az esetben is vélelmezendő, ha
az a cégvezetés, vagy meghatalmazás adásakor tudta, hogy a
cégvezető, vagy meghatalmazott saját, vagy más részére kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik és e foglalkozás abbanhagyását
ki nem kötötte.
II. Ha a cégvezető, vagy kereskedelmi meghatalmazott e szabály ellen cselekszik, jogában áll főnökének azon ügyleteket,
melyeket a cégvezető, vagy meghatalmazott saját részére kötött,
úgy tekinteni, mintha azok a főnök részére köttettek volna. Ha
a főnök a cégvezető, vagy ker. meghatalmazott ezen ügyletei
által kárt szenvedett volna, jogában áll kártérítést követelni. A
főnök kártérítési igénye három hó alatt szűnik meg.

/53. §. Segédszemélyzet.
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I. A segédszemélyzet (segédek és tanoncok) szolgálati
viszonyai, valamint igényei a fizetéshez és ellátáshoz szabad
egyezkedés tárgyát képezik.
A kereskedősegéd, ki szolgálata teljesítésében véletlen baleset miatt ideiglenesen gátoltatik, ezért igényeit a fizetéshez és
tartáshoz el nem veszíti. E kedvezmény azonban őt csak hat
heti időtartamra illeti.
A szolgálati viszony a főnök és segéd közt, amennyiben
rövidebb, vagy hosszabb határidő nem állapíttatott meg, előleges hat heti felmondás mellett úgy az egyik, mint a másik fél
részéről felbontható.
Fontosabb teendőkkel megbízott segédek, jelesen könyvvivők és pénztárnokok tekintetében a felmondási idő három
hónap.
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(.A segédszemélyzet segédekből és tanulókból áll. A segédekkel személyesén szerződik i főnök; 14 alóliaknak pedig a
szüleivel. 12 alóli Vanuló fel nem vehető/ A tanuló köteles az
iparos-, illetve kereskedőtanonc iskolába/járni.
II. A segéd a szolgálatot j dmondás nélkül otthagyhatja:
1. ha a főnök szb^ződési kötelezettségeit nem teljesíti
2. ha a főnök, enr^k helyettese, vjagy családtagjai a segédet
tettleg bántalmazzák, vag\ ellene súlyoy becsületsértést követnek el;
SQgéa egészsége, vagy élete
3. ha a szolgálat folytatásával
a szerződés megkötésekor
oly ok miatt lenne veszélyeztetve
bdn
a
segédet
a fizetés és ellátás
felismerhető nem volt. Ezen e
a_ felmondási időre illetik
III. A segéd febfíőiiaas
bocsátható:
ó visszaélés által ai
érde1. ha a főgők bizalmával
keit veszélyezteti;
2. lia a főnök beleegyézés? nélkül akár mások, akár saját
részéreAkereskedelmi ügyletei/kel J öglalíwzik ;
ha a kötelességeinek
telksitésér\elmulasztja;
4. ha három napnál tovább tartó\ogsdgba kerül, ha főnöke
beleegyezése és jogos gátlások nélkül, az\üzlettől 3 napnál tovább
távol van;
5. ha szerződésileg elvállalA kötelességelte alkalmatlan;
6. ha szolgálatra hosszabb betegség nmrft képtelenné válik;
7. ha valamely undorító, vagy ragályos öregségben szenved;
8. ha a főnököt, vagy ennék helyettesét, családtagjait tettleg
bántalmazza, vagv ellenük sűlyosvbecsületsértést követ él;
9. ha a mégintés dacára, vigyázatlanság által a ház, vagy
üzlet biztonságát veszélyezteti;
10. ha ct nyerészkedési vágyból eredő bűncselekniényt
Azokra,'kik valamely kereskedelmi üzletben cseléd ^¿Qlgdfatót
teljesítenek, K. T. intézkedései nem alkalmazhatók^

A KERESKEDELMI TÁRSAS
§. A kereskedelmi társaságokról általában.
Az alkalmi egyesülés.
L Vannak az életben célok, amelyek megvalósítására az
egyén ereje, körültekintése, vagyona stb. nem elegendő. Ha
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azonban több egyén hozza össze erejét, tapasztalatát, vagyonát
stb. és egyesült erővel fognak össze, sokkal nagyobb célokat
tűzhetnek maguk elé és valósíthatnak meg. Ily célokból keletkeznek a társaságok.
Társaság alatt két, vagy több személy egyesülését értjük,
valamely cél elérésére. Hogy a társaség kereskedelmi társaság
legyen, általában szükséges kellék, hogy a foglalkozásnak tárgyát kereskedelmi ügyletek képezzék.)
K. T.-ünk négy társaságot sorol fel, melyek a következők:
1. a közkereseti társaság. 2. a betéti társaság, 3. a részvénytársaság és 4. a szövetkezet.
Szükséges, hogy a közkereseti és betéti társaság foglalkozásának tárgyát kereskedelmi ügyletek képezzék, a részvényvénytársaságok és szövetkezetek, ha cégük bejegyeztetett tekintet nélkül a foglalkozás tárgyára kereskedelmi társaságok.
II. Alkalmi egyesülésen azon társaságot értjük, mely közös
haszonra vagy veszteségre egy vagy több kereskedelmi ügylet
tekintetében keletkezik.
Az alkalmi egyesülést főleg az különbözteti meg a ker.
társaságoktól, hogy az előbbi csak egy két ügylet lebonyolítására alakul, mig az utóbbiak iparszerűleg foglalkoznak ker.
ügyletekkel.
A belső, azaz a tagoknak egymásközötti jogviszonya szabad megállapodás tárgyát képezi. Amennyiben ez nem intézkednék, a résztvevők egyenlő mértékben járulnak a közös vállalathoz s a nyereségben éppen úgy, mint a veszteségben
fejenkint osztoznak.
Azon ügyeletekből, melyeket a résztvevők egyike harmadik
személlyel köt, kötelezve és jogosítva ő van. Ha azonban a
résztvevő a többiek megbízásából jár el, jogosítva és kötelezve
egyetemlegesen vannak mindannyian.
üzlet befejezése után a résztvevők közül az, aki
et v e ^ t t e , e többieknek számadással tartozik. Egyúttal
elszámolást teljesíteni.

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG.
§. A közkereseti társaság alapítása.
tására az
endő. Iía

!Özkereseti társdsdg kététkezik, ha két, vagy több személy
•eskedelmi üzlet folytatására, közös cég alatt, egyetemleges és korlátlan felelősség .mellett egyesül.
ffjö^y^eötSe^-
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II. Két vagy több személynek kell egyesülnie, — az egyesülés alapját a szerződés képezi, — mert egy ember társaságot
nem alkot. Kereskedelmi üzlet folytatására kell, hogy egyesüljenek, mert ebben különbözik a közkereseti társaság, mint
kereskedelmi társaság, más magánjogi egyesülésektől. Közös
cég alatt azért folytatják az üzletet, hogy külső megjelenésében is mindenki előtt világos legyen a társaság mivolta. Egyetemleges felelősség az, amidőn egy tag valamennyiért és valamennyi egyért felelős. Korlátlan felelősség pedig az, amidőn a
társasági tag nemcsak az üzletbe fektetett vagyonával, hanem
minden magánvagyonánával is felelős a társaság kötelezettségeiért.
III. A társasági tagok kötelesek az üzlet megkezdésével
egyidejűleg a társaság cégét azon törvényszéknél bejegyeztetni,
amelynek területén az üzleti telep létezik. Ha fióktelepet nyit
a társaság, ez is azon törvényszéknél jegyzendő be a cégjegyzékbe, amelynek területén a fióktelep létezik, itt azonban
igazolni kell, hogy a főtelepre nézve illetékes törvényszéknél a
bejegyzés megtörténtét. A bejelentésnek magában kell foglalnia
a következőket:
1. a társasági tagok nevét, polgári állását és lakhelyét;
2. a társaság cégét és székhelyét;
3. a társaság keletkezésének időpontját;
4. annak megállapítását, hogy a társaságot hány tag képviselje, s hogy e jog csak közösen gyakorolható-e és ki, vagy
kik azok, akik a társaságot képviselhetik.
E bejentést a társaság tagjai a törvényszéknél sajátkezüleg aláírni, vagy hitelesített alakban benyújtani tartoznak.
Ha a társaság cége megváltozik, megszűnik, tagjai személyében változás történik, a tények a cégjegyzékbe való bevezetés végett haladéktalanul bejelentendők.

BELSŐ VISZONY.
" A társasági szerződés.
I. Minderrtársaságnál kétféle viszonyt különböztetünk meg:
külső és belső viszonyt. A belső viszony a tagoknak egymás
között való jogviszonyát szabályozza; a belső viszonynál jelentkező tevékenységet üzletvezetésnek hívjuk. A külső viszony a
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társaságnak, illetve a társasági tagoknak harmadik személyekkel szemben való jogviszonyát szabályozza; az ennél jelentkező
tevékenységet képviseletnek hivjuk.
II. A társasági tagoknak egymáshoz való viszonyát a társasági szerződés azaz a tagok közötti megállapodás határozza
meg. A közkereseti társaság tagjainak egymás közötti jogviszonyára vonatkozólag tehát elsősorban a tagok megállapodása,
annak hiányában a K. T. szabályai az irányadók.
III. A társasági szerződés érvényességéhez a K. T. szerint
sem Írásbeliség, sem más alakszerűség nem szükséges. A társasági szerződés létrejöhet tehát hallgatagon, szóval és Írásban.
Az írásbeli szerződés formája yag^" magánokirat, vagy közokirat (kir. közjegyző előtt).
.
Tj

§. A társasági vagyon.
( j k A közkereseti társaság személy és munkaegyesülés szemben a részvénytársasággal és a szövetkezettel, amelyek nem személy-munkaegyesülések, hanem tőkeegyesületek, de vagyoni
alap nélkül mégsem létesülhet? A társaság vagyona többnyire
a tagok betétjéből áll. A tagok azonban munkájukkal és hitelükkel is járulhatnak a társasági vagyonhoz. CA közkereseti
társaságnál az alaptőke biztosítását nem irja elő a törvény?
Betét azon vagyonérték melyet a társasági tag a társaságba
hoz, ilyenek: pénz, pénzértékü dolog és a munka. A munka
értékét fel kell becsülni a nyereségjutalék kiszámithatása végett
II. A behozatal állhat tulajdonbaadásban t. i. a tag a behozott dolgot a társaságnak mint olyannak tulajdonába engedi át.
Ha ezekre vonatkozólag a társasági szerződés nem intézkedik, a következő vélelmek az irányadók:
1. Ha pénz, vagy más elhasználható, vagy helyettesíthető
dolgok adatnak a társaságba, azok ennek tulajdonába mennek át.
2. Ha el nem használható és nem helyettesíthető dolgok
bizonyos becsértékben hozatnak a társaságba, annak tulajdonába mennek át, feltéve, hogy a becslés nem pusztán a
nyereségjutalék megállapítása végett történt.
Kétség esetében az vélelmezendő, hogy a társaság minden
tagja által aláirt leltárban előforduló ingó és ingatlan javak,
melyek előbb valamely társtag tulajdonát képezték, a társaság
tulajdonába bocsáttattak.

III. Amint szerzAdée hiányában nem kötelessége a tagnak
vagyoni betétella] járulni a társasághoz, ugy nem kötelezhető
arra sem, hogy a veszteség által ősökként vagyoni betételét
kiegészítse.
A társasági tagnak azon kiadásokért, melyeket ez a társaság ügyeiben tesz, azon kötelezettségekért, melyeket a társaság helyett vállai » azon veszteségekért, melyek őt közvetlenül ügyvezetésébői, vagy az azzal elválaszthatatlanul járó
veszélyekből érik, a társaság felelős.
A társasági tag az általa előlegezett pénzek után, az előlegezés napjától kamatokat számithat. Munkadíjat csak azon
tag követelhet, aki munkájával járul a társasághoz.
IV. A többiek beleegyezése nélkül egyik tagnak sem áll
jogában betétjét, vagy vágyom illetőségét csökkenteni,üssem azzal,
hogy abból közvetlenül kivesz, sem pedig közvetve, úgy, hogy
a kikötött pénzbetéteket kellő időben be nem fizeti, vagy a
társasági pénzeket a társaság pénztárába be nem szolgáltatja,
vagy a társasági pénztárból saját részére jogosulatlanul pénzt
vesz fel.})
Y. A tag, ha a társaságból kilép, illetve, ha az feloszlik,
bizonyos összeget követelhet a társaságtól. Egyszóval a tagoknak bizonyos követelési joguk: u. n. vagyonilletöség-ük van a
társasággal szemben. Csőd esetében csak akkor érvényesíthető a
követelés, ha a közönséges adósságok már mind fedezve vannak.
VI. Minden tagnak igénye van nyereség jutalékra. Minden
üzleti év végén ugyanis a leltár és mérleg alapján megállapíttatik azon üzleti év nyeresége, vagy vesztesége, felosztva az
egyes tagok között olyformán, hogy a nyereség vagyonilletŐségükhöz hozzáiratik, a veszteség pedig abból leiratik. Az így
emelkedett, vagy csökkent vagyonilletőség után kamatok számíttatnak s ezek javára, az általa jutaléka fejében kivett pénzek
kamatai pedig terhére iratnak. Aki munkájával járul a társasághoz, annak munkája értékét írják javára. Ezen munkadíj
ós az említett kamatok nem képeznek nyereséget; ezek üzleti
költség számba mennek, melyek még akkor is számítandók,
ha a társaság veszteséggel dolgozik. Nyereségről csak akkor lehet
beszélni, ha ezen kamatokon és munkadíjon felül a törzsvagyonbafl
többlet mutatkozik, mely nyereség éppen úgy, mint az esetleges
veszteség a társasági tagok között fejenkint, azaz egyenlő aránybatf
osztatik fel. Ez a felosztás csak számításszerűleg történik, ténylep
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azonban nem és csak az a joga van minden egyes tagnak, hogy
a többiek beleegyezése nélkül is, vagyonilletősége után a legközelebb lefolyt évre járó kamatokat, illetőleg a munkadíjat és
amennyiben ez a társaság világos hátránya nélkül történhetik,
a társasági pénztárból oly összeget kivehet, mely a legközelebb lefolyt évbeli nyereségjutalékát meg nem haladja. >
a,

y

^ ( 58. §. A tagok jogai.
( L A tagok jogait javarészt már fentebb láttuk; ezeken
kiviil különös fontossága van még az üzletvezetési jognak. Az
üzletvezetés, mely a közkereseti társaság rendes üzleti forgalmában előforduló ténykedéseket foglalja magában, jog, melyet
egyoldalúlag nem lehet visszavonni, mint a megbízást, de egyúttal kötelesség is, melyről csak fontos okból lehet lemondani.
Üzletvezetés és képviselet két egymástól szigorúan elválasztandó tevékenység, bárha mindkettő egyet jelent, t. i. az üzleti
ügyek vitelét. Mig azonban az üzletvezetés a társasági ügyek
vitele a társaság belső viszonya szempontjából, addig a képviselet azoknak vitele harmadik személyek irányában. Ugyanazon tevékenység, mely előbbiek szempontjából az üzletvezetés
utóbbiak szempontjából a képviselet fogalma alá esik) Tehát
üzletvezetés és képviselet lényegileg ugyanegy tevékenység, csak két
különböző oldalról tekintve.
II. Az üzletvezetés K. T.-ünk szerint a társaság valamennyi
tagja által történik, mely szabály azonban megengedi, hogy az
üzletvezetés a társasági szerződés vagy későbbi megállapodás
intézkedése folytán ne valamennyi, hanem csak néhány, vagy
egy tagot illessen meg, mikor is az üzletvezetéssel meg nem
bizott tagok abból külön kijelentés nélkül is kizártaknak
tekintendők.
(Azon kérdésre, hogy az üzletvezetéssel megbízott több
egyén egymás között minő viszonyban van az üzletvezetéshez
tartozó ügyek tekintetében, a K. T. azt mondja, hogy W üzletvezető tagok mindegyike önállóan járhat el úgy, hogy közös elhatározás azok részéről nem szükséges, mégis azonban, ha azok
közül csak egy is tiltakozik a szándékolt cselekmény ellen, az
abbahagyandó.
E szabály alól két kivétel v a n :
1. Együttes üzletvezétés esetében, amikor ugyanis az üzlet-
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vezetésével a társasági tagok mind, vagy azok közül többen
oly kép bízatnak meg, hogy a többiek nélkül egyik se intézkedhessék; ez esetben, ha a halasztás veszéllyel nem jár, egyedül
egyik tag sem intézkedhetik.
2. Cégvezető kirendelése: esetében, melyhez, amennyiben a
halasztás veszéllyel nem jár,) az üzletvezetéssel megbizott mind*
tagnak, s ha ilyenek nincsenek, a társaság valamennyi tagjá
nak beleegyezése szükséges. A cégvezetési jogosítványt azonban az üzletvezetéssel ¡megbízott bármely társasági tag visszavonhatja.
III. Oly ügyletekhez ellenben, melyek a társaság rendes
üzleti forgalmán túl mennek, vagy a társaság céljához nem
tartoznak, akkor is, ha az üzletvezetés egy, vagy több tagra
ruháztatott, valamennyi tag határozata szükséges. Ily ügyekben érvényes határozat csak egyhangúlag hozható. Ha ez el
nem érhető, azon cselekvény, mely iránt határozni kellett volna,
abbahagyandó, még ha a halasztás veszéllyel jár is.
IV. A társaság minden tagjának, habár az üzletvezetésben
tényleges részt nem vesz, jogában áll a társasági ügyek menetéről személyesen tudomást szerezni. E végből az üzlet helyiségében bármikor megjelenhet, a társaság kereskedelmi könyveit és iratait megtekintheti, s azok alapján saját tájékozása
végett mérleget készíthet.
(Ezzel ellenkező megállapodás lehetséges. Hatályát vn»zti
azonban ez a megállapodás, ha az üzletvezetésben „ résztvevő
tag, vagy tagok részéről rosszhiszeműség igazolható^) »
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§. A tagok kötelességei.

"—

J
I. Gondosság és felelősség. A társtag a társaság ügyeiben
oly gondosságot és szorgalmat tartozik kifejteni, mint u minőt
saját ügyeiben szokott. Ha tehát valamely társasági tag ezon
gondosságot elmulasztja, felelős a társaságnak azon károkért
melyeket ez által okozott, s e károk ellenében nem számíthatja
fel azon előnyöket, melyeket szorgalma által a társaságnak ipás
esetekben szerzett.
(II. Az üzletvezetésnek kötelességén kiviil az összes társasági tagokat, tekintet nélkül arra, hogy üzletvezetési joggal
birnak-e vagy nem, a versenytilalomnak negatív kötelezettsége
terheli, amely szerint^ egyik társasági tagnak sem áll jogúban
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a többiek beleegyezése nélkül, a társaság üzletkörébe eső ügyletet saját, vagy más részére megkötni; nem áll továbbá jogában azonos üzletkörrel biró más társaságban beltagként résztvenni. Ez a tilalom nemcsak kiterjeszthető, ugy hogy pl. betéti társaság kültagja sem lehet az illető társasági tag, hanem egyúttal
szűkíthető, illetve meg is szüntethető. Történhetik utóbbi a tagok kifejezett beleegyezésével, avagy hallgatagon is olyformán,
amennyiben a társasági tagok beleegyezése valamely azonos
üzletkörü más társaságban való részvételre jogosan vélelmezhető
akkor, ha ezek a társaság alapításakor tudták, hogy a társtag
e
gy más társaságnál, mint ennek beltagja érdekelve van s
dacára ennek az érintett viszony megszüntetését világosan ki
nem kötötték.
E versenytilalom áthágásának következményét a törvény
abban szabja meg, hogy a társaságnak jogában áll ezen ügyleteket úgy tekinteni, mintha azok a társaság részére köttettek'
volna; jogában áll emellett kártérítést igényelni (anélkül, hogy
ez által jogáról, a társasági viszony felbontását követelheti,
lemondanak Ezen jogok is a tudomásszerzéstől számított három hó
alatt érvényesítendő.
y
^oLoioq

KÜLSŐ VISZONY.
§. A tagok felelőssége a társaság
kötelezettségeiért.
I. A közkereseti társaság tagjai a társaság kötelezettségeiért
korlátlanul, egyetemlegesen és közvetlenül felelősek.
a) A ferelősség korlátlansága azt jelenti, hogy az egyes
tagok nemcsak vagyonbetétük erejéig, hanem ezen felül egésá
magánvagyonukkal felelősek.
b) Az egyetemlegesség azt hozza kifejezésre, hogy a társasági hitelező nincsen kötelezve követelését annyi részre osztani,
ahány társasági tag van, s egy ellen csak éppen reá eső részt,
hányadot érvényesíteni, hanem egész követelését érvényesítheti
bármely tag ellen is.
c) A közvetlenség pedig a felelőség feltétlenségét, azaz azt
jelenti, hogy a tagok nemcsak akkor vonhatók magánjogi felelősségre, midőn a társasági hitelező már siker nélkül fordul a

társaság ellen, hanem, hogy egyenesen az egyes tagok, illetve
az egyetemlegesség alapján azok bármelyike ellen fordulhat.
¿ L h E z e n felelősség a társaságnak nemcsak azon tagjait
terheli, kik^a kötelezettség elvállalása idején már a társaság
tagjai voltak/liaoem kitörjed egyúttal azokra is, kik csak később léptek be a társaságbaAA K. T. szerint ugyanis az, aki
valamely fennálló közkereseti társaságba lép, tekintet nélkül arra,
hogy történt-e ez által a cégbe változás, vagy sem, a belépése előtt
keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagokkal egyenlően felelős.
Másrészről pedig a kilépés, vagy a társaság feloszlása által
a felelősség magában véve még nem szűnik meg, tekintve, hogy
ezt nagy visszaélésekre lehetne felhasználni olyformán, hogy
valamely vagyonos társtagban bizva, a társaságnak nagy hitel
nyujtatik, s ez azután a társaságból kiválván, minden felelősségtől megszabadulna, s a hitelezők esetleg mit sem kapnának.
Tekintetbe véve azonban a felelősségnek a közkereseti társaság
tagjait terhelő nagy mérvét, K . T.-ünk az elévülési időt velük
szemben (a társasággal szemben az elévülési idő a kötelmi
jogba emiitett rendes 32 év marad) rövidebb időben szabja meg,
121. §-ában kimondván, hogy az egyes tagok ellen a társaságot
terhelő igények alapján támasztható keresetek, amennyiben bizonyos követelésekre nézve törvényesen rövidebb elévülés megállapítva nincsen, a társaság felosztásától, vagy a társasági tag
kilépésétől, vagy végre ennek kizárásától kezdve öt esztendő
alatt évülnek el.
Ezen elévülési idő azon naptól számíttatik, melyben a
társaság felosztása, vagy az egyes tag kilépése, vagy ennek
kizáratása a kereskedelmi cégjegyzékbe történt bevezetés alapján
közzétótetett.
Amennyiben azonban a követelés az érintett bevezetés
közzététele után jár le, az elévülési idő a követelés lejáratával,
— még le nem járt, de felmondási időhöz kötött követeléseknél pedig, a felmondásra való tekintet nélkül, a felmondási idő
leteltével, — mely idő a közzététel napjától számítandó, —
veszi kezdetét.

§. A közkereseti társaság képviselete.
I. A képviselet nemcsak azon ügyekre vonatkozik, melyek a
társaság rendes üzletköréhez, vagy cétjdhoz tartoznak, hanem
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mindennemű, nemcsak kereskedelmi üzlet folytatásával járó ügyletekre és jogcselekvényekre, sőt még a társaság ingatlan javainak
elidegenítésére és terhelésére is, ügy, hogy a közkereseti társaság
képviselő tagjai a legtágabb hatáskörrel bimak. Jogosítva vannak
nevezetesen cégvezetőt rendelni, bíróság előtt eljárni (esküt
letenni). A képviselők ezen hatáskörének korlátozása harmadik
személyekkel szemben érvénytelen és pedig még akkor is, ha
a korlátozásról utóbbiak bebizonyithatólag tudtak.
Ha többen vannak a képviselettel megbízva, itt is mindegyik önállóan járhat el és pedig még akkor is, ha más képviselő ama cselekvény ellen tiltakozott, mivel e tiltakozás a
képviseleti jog korlátozását foglalná magában, mi pedig ki
van zárva.
Ha többen és pedig ugy vannak a képviseleti joggal felruházva, hogy csak együtt járhassanak el (együttes képviselet
s ez a cégjegyzékben ki van tüntetve s egyúttal közzé is tétetett, — ugy az ezzel ellenkező képviseleti ténykedésből a társaság nem lesz kötelezve; a társaság számára történt kézbesítéseknél még együttes képviselet esetén is elegendő, ha csak
egyik képviseletre jogosított tag kezeihez történik az.

A társasági vagyon harmadik
irányában.

személyek

A társasági vagyont a maga mivoltában az egyes tagoknak
arra vonatkozó jogaival egyetemben már fentebb láttuk. E mellett
azonban a társasági vagyonnak még bizonyos különállása is
van, mely különösen három irányban nyilvánul:
1. Az egyes társasági tagok magánhitelezői a társasági
vagyonhoz tartozó dolgokat, követeléseket, jogokat vagy az
egyes tagok e tekintetben való vagyoni illetőségét sem biztosítás,
sem kielégítés végett igénybe nem vehetik. Biztosítás, vagy kielégítés
tárgyául a magánhitelezőkre nézve csak az szolgálhat, mit az
egyes tagok évi kamatok, munkadíj vagy jutalék fejében követelhetnek, vagy ami nekik a felszámoláskor jut.
2. A társaság tartama alatt ennek adósai sem egészben,
sem részben nem számithatják be a társaságnak azt, mit az egyes
tagok ellen követelhetnek. A társaság feloszlása után a beszámításnak annyiban van helye, amennyiben a társasági követelés
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a végkiegyenlités alkalmával a társasági tagra átruháztatott.
3. A társaság hitelezői csőd esetében elsősorban a társasági vagyonból nyernek kielégítést.
Az egyes tagok magán vagyonából a társaság hitelezői
csőd esetében követeléseiknek csak azon részére nézve igényelhetnek kielégítést, mely a társasági vagyonból ki nem került.

§. A közkereseti társaság feloszlásí
J A közkereseti társaság feloszlásának okai vagy a törvéíyen, vagy a társasági szerződésen alapulnak. A közkereseti
'társaság feloszlásához szükséges, hogy feloszlási ok forogjon
irogion
fenn és hogy e feloszlás a cégjegyzékbe bejegyeztessék
;ék. )A
közkereseti társaság feloszlik i>
1. ha a társaság csőd alá kerül;
2. ha valamelyik tagja meghal, amennyiben ki nem kötötték,
hogy a társaság üzlete az elhunyt tag örököseivel folytattassék;
3. ha a társaság egyik tagja csődbe kerül, vagy vagyona
fölötti szabad rendelkezési jogát elveszti (pl. gondnokság alá
helyezték);
4. ha a tagok a felosztásban kölcsönösen megegyeznek;
5. ha a társaság birói határozat által feloszlottnak nyilvánittatik.
Annak megítélése, hogy forognak-e fenn ilyen esetek, a
bíróság szabad belátására van bizva. A bíróság kimondhatja a
társaság feloszlását a következő esetekben:
a) ha a társasági cél elérése külső körülmények miatt
lehetetlenné válik (pl. iparengedély megvonása egy gyárnál);
b) ha a tagok valamelyike lényeges kötelezettségének
meg pem felel (pl. pénzbetételét kellő időben be nem szolgáltatja, a verseny-tilalom ellen vét).;
c) ha valamelyik tag az üzletvezetésnél, vagy számadásnál
rosszhiszemüleg jár el (pl. hamis leltárt készit);
d) ha a tagok egyike a társaság cégével, vagy vagyonával
magáncéljaira visszaél;
e) ha valamelyik tag tartós betegség, vagy más ok miatt
a tisztéhez tartozó társasági ügyekre alkalmatlanná válik;
f) ha az idő, melyre a társaság alapíttatott, eltelt;
g) ha azon feltétel, amelyhez a társaság feloszlása kötve
volt, bekövetkezett
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(h) ha a bizonytalan időre kötött társasági szerződés valamelyik tag által félmondatig.
A bizonytalan időre kötött társasági szerződés egyes tag
részéről, más megállapodás hiányában az üzleti év lefolyása
előtt legalább félévvel mondandó fel.
Ha valamelyik tag csődbe jut, vagy magánhitelezője helyette
a társasagi szerződést felmodja, a többi tagok elhatározhatják,
hogy az illető tag vagyoni illetményét kiadják, ők maguk
azonban továbbra is föntartják a társaságot.
/
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ámolás fogalma
Q . A ^ ^ s z i á s k i ^ ^ S S ^ S ' T t S s a s á g léte, még nem szűnt
S ^ X g g b o z X i z o n ^ o ^ J e v é k e n y s é g szükséges, m e l l y e T a ^ a á r
^ j ^ J ü g y l e t e k lebonyolittatnak, a tartozások kifizettetnek^az
J ^ " v a g y ö S 7 a követelések behajtása, az árúk, ingatlanok stb.
^ a s a által pénzvagyonná tétetik, mely azután az egyes tagok
vozotT
eljárás
nQvczteúkfUfelszúnwhisnak
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Oiguidatio), melv agadban) a közkereseti tarsaságnál nei
Leltétleniírgötelező T a lebonyolítás más uton (eladás,' átruházás)
történhetik.
II. A
folytan
<c".n felszámolási eljárás tartama
alatjt^^özkeresetDtársaság jogi lényegében változás nem történik
8
y s y a társaságnak harmadik személyekkel szemben való,
mnxt pedig a társasági tagoknak egymás közötti jogviszonyaira
jtáflVfl, Ugyanazon szabályok irányadók, mint ft feloszlás elóf.f.i
ülőpontban, amennyiben ezek a felszámolás lényegével és a
Elszámolásra vonatkozó határozatokkal nem ellenkeznek.
III. Legfontosabb változás az üzletvezetés és képviselet
tfl1n
nt.fttift^ tftrt<SniTr| amennyiben ez jogilag más személyekre,
^ n ,n frlsrrimaiakra (liqiiiílntiorok.) megy,, át.
Q y felszámolók gyanánt, más megállapodás hijján, az
összes tagok, vagy ezek törvényes képpviselői (gyám, gondnok)
működnek; ha eg^ik társtag elhal, helyét jogutódja (örökös)
foglalja el s ha több jogutód van, ezek képviselője. Egyébként
mint felszámolók, akár maguk a társasági tagok, akár pedig
idegenek is eljárhatnak; ezek a tagok egyhangú megállapodása
folytán jelöltetnek ki. Fontos okból (pl. nem tudnak megállapodni) a biróság rendelhet ki felszámolókat. A felszámoló
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a társaság meghatalmazottja lévén, a megbizás bármikor egyoldalulag visszavonható, ae csak a tagok e g y h a n g \ határozata ialapján és csak kivételesen birói határozattal is», fontos
T v . A felszámolók,(jnint a társaság üzletvezetői és képviselőpa_társasá^~cég^alatt^J[árnak_^jievüknek s j a felszámolási viszonynak feltfiptfttá a 6vp1
Ha több felszámoló vam azok szabály szerint csak együttesen járhatnak el s csak ki'ilfín magállapodás^ alapján különkülön. Llügyütteség esetén is azonban a kézbesítéshez elegendő,
ha az csak egyik tag kezéhez történik is. 1
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I. A felszámolás fentebb kifejtett céljához képest'a felszámolók a folyó ügyleteket befejezni, a feloszlott társaság
kotp 1 o/cttségnjt teljesíteni. künlevö követelését behajtani és a
társasági vagyont készpénzzé tenni tartoznak ; kötelesek e gyé t ő l q t a g s á g o t biróság előtt és bíróságon kivül képviselni.
A társaság nevében egyezségre léphetnek, választott biróság
ifftnt. g7Prfirtr%tnflk és)n függőben levő ügyek befejezése céljából
— és pedig csak e célból — ui ügyleteket, is köthet.nefo, de a
társasági ingatlan i a y a k a t a társaság összes t a ^ a j n a k j b e l e Q II. A felszámolás utolsó aktusa a.végkiegyenlit.és, melynél
a társasági tag követelése éppen ugy állapittatik meg, mint a
vagyonilletőség, illetve a nyereség és veszteség általában. A
kielégítés.tikam készpénzben történik, ,s a, tagok által a,társaságba
hozott dolgok nem természetben, hanem értékük szerint adatnak
vissza, ánely érték tekintetében, dia előre, ¡aegállapodás nem történt, a behozatalkor ¡megállapított érték irányadó. r A használatba gflntt. dolgok azonban természetben adandók vissza. A
könil felmerülő vitás kérdések birói eljárás alá
tartoznak)
TIT. A f e l s z á m o l á s befejezése után a feloszlott társaság
könyvei ^ egyéh iratai megőrzés végett valamelyik társtagnak.
vagy egy hfp-marlilr fizfirpélyp»^ g ^fttiP atr á t Ha a tagok a választás iránt meg nem egyezhetnek, a könyvek és iratok gond^jgelűjét, fi felek valamelyikének indítványára, &z illetékes

• törvényszék nevezi ki. A társasági tagok és ezek jogutódai
a könyveket és iratokat azontúl is megtekinthetik és haszC/vv
o I

ETETI TÁRSASÁG.^
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. A betéti társaság fogalma és alapitása.
0 Betéti társaság akkor keletkezik, ha közös cég alatt folytatott kereskedelmi üzletnél a társak közül egy, vagy több csak
kikötött vagyon betételével felelős, mig ellenben a többi tagot korés egyetemleges felelősség terheli.
A közkereseti és betéti társaság egymáshoz közel állanak,
unnthogy a betéti társaság beltagjai ugy mint a közkereseti
társaság tagjai korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartoznak a társaság kötelezettségeiért, ezek tehát egymás között
tulajdonképen közkereseti társaságot alkotnak. Ennek következteben a k^yb-aro^eti t á r s a s á g ^ vonatkozó határozatok a betéti
társaságra is nagyrészt alkalmazandók, természetesen a kültagok
viszonyaira vonatkozó eltérésekkel. A betéti társaságnál tehát
^Uogkülönhfíy.tptíin|r ftel tagokat és 2.'kültagokat.
C A beltagokra (felelősség (egyetemleges és korlátlan)
tgkintetébeiTUflvanazon szabályok irányadók, mint a közkere2. a kültagok viszonya és felelőssége egész más. Azok is
egyetemleges, de csak vagyonbetétük erejéig korlátolt felelőse g e i tartoznak!
A kültagok a társaságban inkább a tőkepénzes szerepét
viselvén személyesen többnyire közre sem működnek.
II. A betéti társaság keletkezéséhez éppen úgy, mint .a
közkereseti társaságnál sem írásbeliség sem más alakszerűség
uem szükséges; az a lényeges, hogy határozottan, mint .betéti
társaság plolrnljnn m [ r
A l>ctM. társaság^ is köteles cégét bejegyeztetni, ez annyira
( ,
üzletét jjiegkezdette volna, a kültagok is beltagokként felelőssek.
^
Ahejaleüté&aek-jnagáhamkell foglalnia:
1. a beltagok nevét, polgári állását és lakhelyét;
2. minden kültagnak nevét, polgári állását és lakhelyét s
annak, mint ilyennek megjelölését;

3. a társaság cégét és székhelyét (a fióktelepre nézve is
ez állj;
'
minden egyes kültag vagyon betéteiének összegét.
E bejelentés a cégjegyzékbe teljes tartalma szerint bevezetendő. E bejelentést a társaság összes tagjai a törvényszéknél
sajátkezűi cg aláírni, vagy pedig aláírásaikat hitelesített alakban
benyújtani tartoznak. A betéti társaság közzétételekor a kültagokat illető adatok csak az érdekeltek kívánságára említetnek meg.
111. A társaság képviseletére jogosított beltagok azon törvényszéknél, amelynek területén a társaság telepe (fő és ha van
a fióktelep annak a törvényszékénél is) létezik, cégjegyzéseiket
hitelesíttetni, vagy hitelesített alakban benyújtani tartoznak.
A társaság cégében történő minden változás a cégjegyzékbe leendő bevezetés és közzététel végett az illetékes törvényszéknél bejelentendő
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§. A betéti társaság belső viszonyai.

I. A társasági tagoknak egymás közötti jogviszonyaira itt
is elsősorban a társasági szerződés az iránnyadó. Amennyiben
a társasági szerződés a tagoknak egymás közötti jogviszonyaira
vonatkozólag nem intézkedik, (s minthogy a K. T. a betéti társaság belső viszonyait önállóan nem szabályozza), ezekre is a
közkereseti társaság tagjainak egymás közötti jogviszonyait szabályozó határozatok nyernek alkalmazást.
II. Mindazonáltal a belső viszony tekintetében való lényeges eltérés a két társaság között a következőkben emelhető ki:
1. A közkereseti társaságnál az üzletvezetés minden tagot
meigllet (egyéb megállapodás hiányában), — a betéti társaságnál csak a beltagokat. A beltagokat cselekményeikben a kültag
tiltakozása nem akadályozza, csak az üzlet forgalmát meghaladó
ügyekhez szükséges a kültagok beleegyezése is.
2. A közkereseti társaságnál az üzletvezetésből kizárt tag is
jogosítva van személyesen meggőződni a társasági ügyek menetéről. A betéti társaság kültagja csak azt követelheti, hogy vele
az évi mérleg másolatban közöltessék, jogában áll egyúttal a
mérleg helyességéről a társasági könyvek és egyéb iratok alapján
meggyőződni.
3. A betéte utáni kamatokra, a kamatok és nyereség fel-
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vételére a küzkerrnnnt társaságra vonatkozó szabályok nyernek
alkalmazást a Unhagra is.
4. A közkereseti társaságnál ha nincs más megállapodás,
a nyereség és veszteség megállapítása fejenként történik, a betéti
társaságnál, ha nincs megállapodás, a felosztás módját a bírói g állapítja meg.
5. A közkereseti társaság tagjait kötelező versenytilalom
•
a betéti társaság kültagjára ki nem terjed.

§. A betéti társaság külső viszonyai.
I. A közkereseti és betéti társaság között a legfontosabb
tagok felelőssége közötti különbség. A kültag a társasági
kötelezettségekért betételével, vagy amennyiben ezt még be neoi
fizette, ennek kikötött összegével felelős. Kamatokat a társaság a
kültagoknak csak annyiban fizethet, amennyiben ezáltal az eredeti betétel nem csökken.
A veszteség által csökkent betételének kiegészítései« a
kültag sem kamatot sem nyereséget fel nem vehet.
II. A kültag korlátlanul felelős a társaság kötelezettségetéri a
következő esetekben:
1. Ha a kültag a társaság részére ügyleteket köt anélkül,
határozottan kijentené, miszerint cégvezetői, vagy meghatalmazotti minőségben jár el. Az igy megkötött ügyletekért
beltagként felelős.
2. Ha a kültag neve a társaság cégébe benfoglaltatik.
3. Ha a társaság üzletét a cégjegyzékbe való bejegyeztess
előtt megkezdette, a kültagok beltagok felősségével tartoznak
III. A betéti társaságot harmadik személyekkel szembe*,
csak a beltagok képviselhetik jogérvényesen.
IV. A társasági tagok magánhitelezőire ugyanaz ált min
a közkereseti társaságnál.
a

§. A betéti társaság feloszlása és a kereset
jog elévülése.
A feloszlás okai a betéti társaságnál azonosak a közkereseti társaság feloszlásának okaival, A felszámolás elvei itt is
ugyanazok, A kültag a társaságból nem csak egészen, hanem
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betétjének egy részével is kiválhat. Az a körülmény, hogy valamelyik kültag elhal, vagy vagyona feletti szabad rendelkezési
jogát elveszti, nem vonja maga után a társaság feloszlását. A
kereset elévülés időtartama a közkereseti társaságnál előadottakkal egyezően itt is 5 év.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
'f

(ZP* §• ^ részvénytársaságról általában.
CA

közkereseti ^s betéti társaságok a forgalom igényeit ki nem elégítik, különösen nem aTk-aJmasak nagyobb tőkét megkövetelő iparvállalatok
létesítésére. Tudjuk, hogy a közkereseti társaságnál a tagok mily nagyfokú
személyes felelősséggel tartoznafe^a betéti társaságnál is legalább ogy tag
egész vagyonával korlátlanul és, egyetemlegesen felelős. A felelősségnek ily
nagy mérve mellett csak olyanok e g y e l h e t n e k , akik egy más üzleti szakképzettségében ós tisztességében teljesenNuegbíznak. A nagy kockázat ós a
személyes tevékenység, de legalább is nagyfblm ellenőrzés szüksége elijesztőleg hatnak nagyobb tőkék keletkezésére.
E célból oly társulásra van szükség, ahol h m a tagok személyes
felelőssége képezi a társvállalkozás hitelalapját, hanö^Si t#gok személyétől
független vagyonalap. A részvénytársasági alak lehetővé töszi kisebb összeggel és felelősséggel sokaknak a legnagyobb vállalatokban vkló részesedést.
A részvénytársaság lényege az előre meghatározott os bizonyos
egyenlő részekre felosztott alaptőke. A közkereseti ős betéti társaságok
személy és munkaegyesülósek, a részvénytársaság tőke egyesülés. Ami>
0
i J f ö a részvénytársaság a tőkegazdagok, addig a szövetkezetek a tőkeszegényeid

m
§. A részvénytársaság fogalma.

v

mm
A részvénytársaság oly kereskedelmi társaság, mely előre meghatározott száma és egyenlő névértékű részvényekből álló alaptőkével
alakul, s amelynél a társasági tagok t. i. a részvényesek csak
részvényeik névértéke erejéig felelősek a társaság kötelezettségeiért.
/ j V részvényeknek kétféle értékük van, u. m. névérték és
árfolyanyérték. A részvény névértéke azon összeg, amelyért
azt a megalakuláskor lehet megszerezni, amely értékben azokat
'kibocsájtj^k. A részvény árfolyamértéke pedig azon összeg,
¡amelyért aat a piacon, ker. forgalomban, a tőzsdén megszerezhetjük. Az \árfolyamérték lehet magasabb és alacsonyabb a
InévértéknóO /
"V" Q
O
1/
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^ részvénytársaság alapítása.
i
A részvénytársaság megalapításának három alapfeltétele
(van: 1. az alaptőke biztosítása, 2. a társaság megalakulása és
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az alapszabályok megalkotása és végre 3. a társaságnak a cégjegyzékbe való bejegyzése.
I. Az alaptőke biztosítása részvényalaírás által történik.
Az alapítók kiboesájtanak részvényaláírási íveket, amelyekhez
«tervezeteket" csatolnak, amelyet polgári állásuk és lakhelyük
kitüntetése mellett sajátkezűleg aláírni tartoznak. A tervezetnek
magába kell foglalnia:
1. a vállalat tárgyát és tartamát;
2. az alaptőke nagyságát;
3. a részvények és az ezekkel esetleg egyidejűleg kibocsátandó elsőbbségi kötvények számát és névértékét;
4. az aláírások zárhatáridejét;
5. amennyiben az alapítók, vagy mások oly betétekkel
kívánnak a társasághoz járulni, mely nem készpénzben áll, ezen
betéteit és ennek értékét;
6. az alapítóknak, esetleg másoknak biztosítandó előnyöket.
Az alapítók a tervezetben foglaltaknak valóságáért egyeNemlegesen felelősek.
^ ^
g U t /f/f.
Az aláírás személyesen, vagy meghatalmazottáital eszközlendő. Az aláíráskor minden aláírt részvény névértékének 10%-a
készpénzben, a tervezetben megállapított értékben befizetendő.
Az alapítók a részvényekre befizetett pénzekért az aláíróknak,
va
g y ezek jogutódainak egyetemlegesen mindaddig felelősek,
míg az erre illetékes alakuló közgyűlés által ezen felelősségük
alól fel nem mentetnek. ' / / j-h
. I
H. Ha az alaptőke biztosítva van, akkor a társaság megalakítására kerül a sor. Az alapítók az aláírások zárhatáridejéNől számított 2 hónapon belül az aláírókat az alakuló közgyűlésre összehívni tartoznak.
Az alakuló közgyűlés akkor határozatképes, ha abban
akár személyes, akár képviselve, legalább hét olyan tag van
jelen, kik az alaptőkének legalább V^-ed részét képviselik.
E közgyűlés feladatához tartozik:
1- az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt
biztosításáról meggyőződést szerezni;
2. az alapszabályokat írásba foglalva megállapítani;
3. a társaság meg, vagy meg nem alakulása iránt határozni ;
4. a társaság igazgatóságát — ha az alapítóknak törvényben gyökeredző joguknál fogva az még kinevezve nem lett
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(ezen igazgatóság azonban legfeljebb három évig működhet) —és felügyelő bizottságát megválasztani;
5. az alapítókat felmenteni kezükhöz befizetett részvények
10%-nak felelőssége alól.
Ha az alapítók a közgyűlést két hó alatt össze nem hívják,
vagy ha az aláírás siker nélkül maradt, az aláírók pénzeiket
minden levonás nélkül visszakövetelhetik. A visszafizetés kötelessége az alapítókat egyetemlegesen terheli.
Az alakuló közgyűlésen minden aláírt részvény egy szavazatot ad, de tiz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat.^
Az alapszabályokban a következőket kell megállapítani: '
1. a társaság cégét és székhelyét;
2. a vállalat tárgyát és a társaság tartamát;
3. az alaptőke nagyságát;
4. a részvények és hányadrészvények számát és névértékét s azt, hogy a részvények névre, vagy bemutatóra szólnak-e;
5. a részvényekre eszközlendő befizetések módozatait s a
befizetés elmulasztásának következményeit;
6. a közgyűlés mikénti összehívását;
7. a részvényesek szavazati jogát és annak mikénti gyakorlását ;
8. az igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztásának
módját, azok hatáskörét, szervezetét és működésük idejét;
9. a mérleg készítésének és megvizsgálásának elveit;
10. a nyereség kiszámításának és felosztásának módozatait;
11. a társaság hirdetményeinek mikénti közzétételét.
i n . Ha a társaság megalakult és az alapszabályok létrejöttek, a társaság cége bejegyzendő az illetékes törvényszéknél.
A cég bejegyeztetésére az igazgatóság köteles, amely az alapszabályok bemutatásával egyidejűleg igazolni köteles, hogy az
egész alaptőke aláírás által biztosítva van, hogy egész alaptőkére az egyes részvények után 3 0 % a társaság pénztárába
tényleg befizettetett, hogy az aláírók összehívása az alakuló közgyűlésre kellő időben megtörtént. A bejelentést az igazgatóság
összes tagjai aláírják és bemutatni tartoznak cégjegyzésüket.
A részvénytársaság a kereskedelmi cégjegyzékbe történt
bevezetés és kihirdetés előtt létezőnek nem tekintetik.
Az igazgatóság a bejelentett tények valódiságáért egyetemlegesen felelős.
, 4)
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RÉSZVÉNYE.
Perjéssy László úr
200.—, azaz kettőszáz korona befizetés által a 36. számú
részvény tulajdonosa és ennek folytán mindazon jogok
részese, melyek a „Szegedi Bankegyesület mint részvénytársaság" részvényeseit az alapszabályok értelmében
megilletik.
Kelt Szegeden, 1906 január hó 1.
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A részvény.
. MUMHMMMH
enlő érRészvényen értjük, a meghatározott számú,
részvény
tékű részekre felosztott alaptőkének egy részét.'
tehát mindigJuzonyospénzösszeg, m e ^y a z alaptők így hányadrészét képviseli. A részvényt aíkötY"pénzösszeg, a r é s z v é y
névértéke, mely az alaptőke egy részét k é p v i s e j í . /
A részvénynek kétféle értékét s z o ^ ^ e g k ü ^ b ö z t e t n i ,
u
- m : 1. a névértéket, mely azon ö s s z e g ^ ^ e í y Á l a t t kibocsátatottj 2. az árfolyam értéket, amelyen a piacon m e g v e h e t ő ^
előbbi természeténél fogva állandó, az utóbbi azonban változik.
A részvények szólhatnak névre, vagy bemutatóra, különös
különbség az átruházás módjában rejlik, mig t i. a névre szóló
részvény átruházása a társaságnál fekvő részvénytörzskönyvben
való átjegyzés és magán a részvényen forgatmány utján történik,
addig a bemutatóra szóló részvény átruházása átadás által történik (amint az ingó dolgok tulajdonát átadás által szerezzük meg).
^^^
Tiltva van, hogy a . résévénytársaság_jaját r é s z v é n y ^ ' ^ 1 ^ ^ )
megszerezze, vagy z á l o g b a / v e g y e . E szabály alól csak abban
az esetben van kivételnek líolye, ha a részvények megszerzése
a részvénytőke leszállításé céljából törtémd^Ezen szabály be
ncmlartásáért az i g a z g á t ó s ^ g ^ a i ^ e g y é f ^ e g é H e n felelősek
a
társaság hitelezőin

w

Ha az alapszabál
névértí 5nok több yyenlő részre
"ó felosztását megengedi
részvény-röl í ólunk,
Amíg a részvénytőke teljo^,. befizetve nii son ideiglen részvényeket
kapnak a részvénynek. A részvényekhez osztal<
vagy ka tszelvényeket
csatolnak, amelypék az alapján a részvényes a :
sioiát felveheti,
a részvénytársaság
kiállított adó*- Á
le
f ElsöbbségHMv^nyeken
O
Ví

n

T-

f

y

JtM

g ^

jszvényesek jogai ¿¡észben a társasági vagyonra, részben
w
P e dig a társasági ügyek intézésére és ellenőrzésére vonatkoznak,
k A ^társasági vagyonra vonatkozó jog két jogosítványt
ío
glal magában:
a
) Jog a társasági törzsvagy ónra, álljon az akár csak az
alaptőkéből, akár pedig ezenkivül tartaléktőkéből is.
ü) Jog a társaság által elért nyereségre, azaz azon összege
&y-egy részvényre eső részére, mely a tartozások, felmerült

/

költségek s az alaptőke teljes fedezése után a szabályszerüleg
készült mérleg alapján fennmarad. Az így megállapított
összeg azon maximum, ¿jjiely a részvényesek nyereségre irányuló
igényeként u. rQosztalék alakjában felosztás alá kerülhet. Ennél
csak kevesebb kerülhet felosztás alá, több azonban nemj
a -fenti, előbb levonandó tótolokon fölül az ahrpszabalyok esetleg
Pgypü
i't) (tniM'ilók'ilnpj tnntú>mn) in rnnrlnlWnnlr hiannynr.
összegeLJkn4í4a«íyiAz
alaptöke teljes fedezete nélkül nyereségről
nem lehet szó s anímk kiegészítéséig osztalék nem adható s K. T.-ünk
határozottan kimondja, hogy az alaptőkéből a részvényeseknek
kamatot, vagy osztalékot biztosítani, vagy kifizetni nem szabad;
a részvényesek közt csak az osztható fel, ami az évi mérleg
szerint mint tiszta nyereség megmarad, t /
^ ^Mindazáltal az alapszabályokban meghatározott azon
időre/nmél^á vállalat előkészítésére a teljes működés megkezdéseig s z ü k s é ^ ^ a részvényesek Javára kamatokat kikötni lehet.
Ezek az u. n. építésJkamatokfQ^iivei
egyes, a kialakuláshoz
vasutak) máskülönben
hosszú időt igénylő vállalatok (
részvényeket egyébként
kamatot nem fizethetvén, a tfrfcé.sek
nem vennének, ^ v
jóhiszemű volt, azaz
Mégis azonban, ha a részvéi
jóhiszemüleg felvett
nmn tudott a mérleg hamis voltáról, azN
£On esetet, midőn
osztalékot nem tartozik visszafizetni, kivé
x
már előre
az üzleti év folyamán közgyűlési határozat £d'
!g elkészitése
bizonyos összeget fizettek ki és később az évi
után az tűnik ki, hogy ez az évi osztalékot m e g h \ a d j a , mikor
is a bár jóhiszemüleg felvett különbözet visszatérítendő:^
bként az osztalék évi, azaz csak az üzleti év lefolyása
u t á n - válik JSSfcd^kessé; az alapszabályok azonban hosszabb m
időközökre megállaptH^atják azt; rövidebbre nem
Az osztalék a részveTiy mellett levő szelvényivből levágandó
osztalékszelvények (coupon) ellenében szokott kifizettetni; ezek
rendszerint bemutatóra szólnak, átruházhatók önállóan is és pedig
ugy, hogy ennek birtokosa ellenében az osztalékot fizető részvénytársaság kifogásokat nem emelhet.
II. A részvényeseknek jogai vonatkoznak:
a) a társasági ügyek intézésére;
b) a társasági ügyek ellenőrzésére;
c) az üzletkezelés ellenőrzésére.
a) A társasági ügyek intézésében való részvétel joga —{ mely

jölönösen a közgyűlésen való részvételt s a szavazati jogot
foglalja magában / - - összességi jogot képez, melytől alapszabályiig sem fosztható meg a részvényesO^Jégis azonban a gyakorlat
bizonyos feltételekhez köthető^nirn pl. csak több részvény ad
°gy szavazatot; bizonyos^rfmu szavazatnál többet egy részvényes még akkor senrTirhat, ba részvényeinek száma szerint
őt több illetné s[
b) a társasági ügyek ellenőrzésére vonatkozó jog ugyancsak
összességi jog. Minden eg^es részvényest kereseti jog illet a közgyűlési határozat ellen, ha az a törvénynyel, vagy az alapszabályokkal
Közgyűlési határozat ilyenformán a törvény,
vagy az alapszabályok által előszabott alakszerűségek mellőzése
miatt támadtatik megsXkereseti
jog a sérelmes határozatot tartalmazó jegyzőkönyvndÍK az illetékes törvényszéknél történt
bemutatásától számított 15\uap alatt érvényesítendő, ellenkezői g az ezen alapon megszünÖjvJyv
b) oly egyéni e l l e n ő r z é s i i g , ( m i n t az előbb tárgyalt kereskedelmi társaságok tagja itJNu részvényesekot nem illeti svhtóbbiak ez irányban is a törvén^ és az alapszabályok keretén
belül határozó közgyűlési határozamak vannak ah'rvetve. A séT.-ünk
feknek ellenjazonban itt^is védelmet atoirvátr nyújtani)K.
az alaptöke tizedrészét képviselő részvényes, vagy részvényeseknek
megadja a jogot, hogy a.^kŐltségek előlegezése és részvényeinek
letétele mellett kövejolhössék az illetékes törvényszéknél, hogy a társasági iizletkezéles szakértők által megvizsgáltassák s a vizsgálat
eredménye velük közöltessék.(A letett rész vernek a vizsgálat befejezéséig a törvényszék által visszatartandók

részvényesek kötelessége.
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A részvény névértékének befizetéssel késedelmes részvényes
késedelmi kamatok tartozik fizetni. G\z alapszabályok ugy is intézkedhetnek, hogy a befizetés elmulasztása esetén kötbér követ h e t ő , s hogy a késedelemben levő^miár teljesított befizetését
elveszti s a részvényjegyzés semmis.iStóbbi azonban csak az
esetben történhetik, ha befizetést tárgyaS<K£elhívás az alapszabályokban kijelölt, esetleg a hivatalos hirh>^Tkján háromszor
és
Pedig utoljára a befizetésre kitűzött z á r l ^ í r i d ö t . legalább
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négy héttel megelőzőleg, közzé\étetett) A társaság a részvény
névértékének 50 százalékát akkW is követelheti, ha az aláiró
nem akar egyáltalán részvényes Venni.

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE.
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§. A közgyűlés.
Minden részvénytársaságnak három szükségszerű szerve
van

<11

1. a közgyűlés, mint a részvényesek összessége;
o az igazgatóság, mint a képviselet;
3. a felügyelő bizottság, mint az ellenőrzés közege.
II. a) A közgyűlés a részvénytársaságnak azon szükségszerű
szerve, mely a részvényesek összességéből állván, évenkint legalább egyszer összehívandó (rendes közgyűlés). Az összehívást
az erre jogosított közegnek kell eszközölnie; ilyen lehet az
igazgatóság, vagy a felügyelő bizottság. Sziikségszerüleg csak
évenkint egyszer hívandó össze a közgyűlés. E mellett még az
alaptőke egy tizedrészét képviselő részvényes, vagy részvényesek is követelhetik a közgyűlés egybehívását az ok és cél kijelölése mellett. Ha e kívánságnak az összehívásra jogosított közeg
8 nap alatt meg nem felel, az érdekelt, vagy érdekeltek kérelmére a közgyűlés összehívását az illetékes törvényszék eszközli.
Az összehívásnak az alapszabályokban előírt módon kell
megtörténnie; érvényesen csak a meghívón kitett tárgyak fölött
lehet határozni, — kivéve az ujabb közgyűlés összehívására
irányuló indítványt.
b) Szükséges, hogy az így alapszabályszerűleg összehívott
közgyűlésen legalább annyi részvényes legyen jelen, mint amenyalapszabályok előírnak, azaz, hogy a közgyűlés hatáépes legyen.
c) A közgyűlési határozatok hozatala szavazás által törtémelynek közelebbi részletei (egyhangúság, egyszerű többség
stb.) iránt ugyancsak az alapszabályok mérvadók éppen úgy,
mint, a tárgyalás rendjére, a közgyűlés vezetésőre, stb. vonat- v
ÁA/Mn
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d) Minden közgyűlésről jegyzökönyv vezetendő, melybe a
jelenlevő részvényesek nevei s az általuk képviselt részvényesek
«zárna felveendő. E közgyűlési jegyzőkönyvet az igazgatóság
az
Illetékes törvényszéknek eredetiben, vagy hiteles másolatban
haladéktalanul bemutatni köteles. Ha az igazgatóság ezen
kötelezettségének eleget nem tenne, tagjait az illetékes kir.
törvényszék 2000 koronáig terjedhető pénzbirsággal sújtja.
Ezen jegyzőkönyveket a bíróság átvizsgálni, s szabályellenességek esetén intézkedni (megsemmisíteni, büntetni, uj szabályszerű határozat hozatalára utasítani) köteles.
e) Azon közgyűlési határozatok, melyek az alapszabályok
módosítását, a társaság feloszlását, vagy más társasággal való
egyesítését célozzák, az igazgatóság által a kereskedelmi cégJegyzékbe bevezetés végett a törvényszéknek bejelentendők. A
bevezetés megtörténte előtt az érintett határozatok joghatálylyal
eem bírnak. A bevezetés közzététele csak akkor szükséges, ha
általa a korábbi közzétételben foglaltakra nézve változás történik.
O H . A részvénytársaság a részvényesekből állván, természetes, hogy ezen szerv fog a legszélesebb körű hatáskörrel
bími, amely éppen az alkotó elemek összességéből áll; ilyen
a részvénytársaságnál a közgyűlés. Ezt illeti a társasági ügyek
tágfelsőbb vezetése;) bizonyos ügyek a törvény, mások pedig az
alapszabályok kötelező erejénél fogva szükségszerűleg az ő ha-^7
tásköróbe tartoznak, ezeken kívül azonban,(mondhatni souverain
hatalma folytán,(\nás ügyeket is hatáskörébe vonhat, s ugy az
'gazgatóság, mtíít a felügyelő-bizottságot kötelező utasításokkal
táthatja el.
A K. T. szerint a következő ügyekben csak a közgyűlés
járhat el:
az igazgatóság és a felügyelő bizottság megválasztása,
el
^mozditása és felmentése;
2. a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és
a
nyereség felosztása;
3. más társasággal való egyesülés;
*4. oly kartell-szerzödések kötése, melyek minden társasági
ügyletnek közös haszonra vezetését célozzák;
t,A)
5. az alaptöke leszállítása vagy felemelése;
6. a társaság feloszlása s a felszámolók kirendelése;
7. az aiupszabályok módosítása.
^
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Az igazgatóság.
I. A részvénytársaság cselekvő, képviselő szerve az igazgatóság, melyre vonatkozóiaga következő alapelvek irányadók:
a) Az igazgatósúg minden részvénytársaságnál szükséges szerv.
Az alapszabályok vannak hivatva intézkedni az iránt, hogy
rgy, vagy több tagból álljon, hogy szükséges-e részvényes
minőség stb.
b) Az igazgatóság összeállításának módját, a díjazás mértékét (mi különben egyáltalán nem is szükséges), az alapszabályok határozzák meg. Az igazgatóságot rendszerint a közgyűlés választja meg és pedig egy, vagy több évre s esetleg
határozatlan időre is. Kivételesen az alapítók is kinevezhetik,
feltéve, hogy ezen joguk a tervezetben benne foglaltatott. Ez
is azonban csak az első igazgatóságra vonatkozhatik s legfeljebb
3 évre szólhat e kinevezés.
Az igazgatóság, illetve annak tagjai a kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetés végett az illetékes törvényszéknek haladéktalanul
bejelentendők. A bejelenléssel egyidejűleg az igazgatóság tagjai
ugyanott aláírásaikat hitelesíttetni, vagy hitelesített alakban
bemutatni tartoznak. Éppen ngy az igazgatóság tagjaiban történt
minden mltozás, a kereskedelmi cégjegyzékbe leendő bevezetés
végett az illetékes törvényszéknek bejelentendő.
II. a) Az igazgatóság feladata a részvénytársasági ügyek
vitele, a társaság képviselője ugy hatóságok, mint harmadik
személyek .ranyában, s igy tagjai a társaság nevében mindennemű
ügyleteket köthetnek, bíróság előtt s bíróságon kiviil tekintet nélkül arra, hogy a kikötött ügyletek a részvénytársaság céljához
tartoznak-e, miközben ingatlant is elidegenithetnek és terhelhetnek.
Azon ügyletek által, melyeket az igazgatóság a társaság nevében köt, jogosítva és kötelezve a társaság lesz. Harmadik
személyek irányában az igazgatóság tagjai a társaság nevében
teljesített cselekvényckért és az elvállalt kötelezettégekórt személyesen nem felelősek. Nem járhatnak el azonban oly ügyekben:
1. melyeket a K. T. a közgyűlésnek tartott fenn;
2. melyeket a K. T. tilt, pl. a tervezettel ellenkező intézkedések, vagy a K. T. 161. §-ának áthágása, amely szerint a
részvénytársaságnak saját részvényeit megszerezni, vagy zálogba
venni nem szabad, csak tőkeleszállítás céljából, s ha e szabályát tulhágta, az igazgatóság a részzénytársaság hitelezőinek
egyetemlegesen felelős.
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III. Az igazgatóságot terhelő fenti kötelezettségeken kivül,
K. T.-ünk különösen még két kötelezettséget ró arra:
1. Af/Myf a számadásokból, vagy a mérlegből az tűnik ki,
hogy a társaság alaptökéjének felét elvesztette, ÖZ igazgatóság által
azonnal közgyűlés hívandó egybe avégből, hogy a részvényesek a ¿V
;
társaság további fennállása, vagy feloszlása iránt határozhassanak.
'
Továbbá ha az tűnik ki, hogy a társasági vagyon a tartó-,£
{,}—y
zásokat nem fedezi, az igazgatóság ezt csődnyitás végett az illetékes^
tarvényszéknek bejelenteni tartozik.
/
2. Az igazgatóságnak kötelességében áll a társasági könyvek
rendes vezetéséről gondoskodni s a felügyelő bizottság által megvizsgált évi mérleget a közgyűlés elé terjesztendő jelentéssel együtt,
,'F?
a közgyűlést nyolc nappal megelőzőleg közzétenni, továbbá a köz-<Y^__
gyülésileg jóváhagyott mérleg egy eredeti példányát az illetéket
törvényszéknek haladéktalanul bemutatni. A bemutatott m é r l e g ^
•
mindenki által megtekinthető. Az igazgatóság tagjai e rendeletek n
megtartására az illetékes törvényszék által, a K. T.-ben m e g h a t á - f
rozott 2000 kor. pénzbírság terhe alatt kényszeríthetők.
.
IV. Az igazgatóság
magánjogilag felelősek —
azonigazgatósig tagjai magaujugnae
t •• j -1 gondosság
~
rr elmunlmil- f-U
kárért, melyet szándékosan, vagy a köteles
_J
1
—j
l
.
.
•. rr m
4rvUV> intpvlrP.HfiST
lasztásával okoztak. Ez irányban K. T.-ünk is több intézkedést
tartalmaz, biztosítani akarja a részvénytársaságot az igazgatóság
esetleges túlkapásai ellen. így kimondja:
a) ha az igazgatóság tagjai megbízásuk határain tulmennek
ha a fenti határozatok, vagy az alapszabályok ellen cselekszenek,
a károsultnak minden ebből eredő kárért egyetemlegesen felelnek
az esetben is, ha a törvény, vagy az alapszabályokkal ellenkező
intézkedés közgyűlési határozaton alapszik.
A felelősség az igazgatóság határozataiért és intézkedéseiért csak azon tagot nem terheli, ki a határozat, vagy intézkedés ellen, mihelyt arról tudomást nyer, tiltakozik s ebbeli
tiltakozását a felügyelő bizottságnak bejelenti.
b) A közgyűlés elé terjesztett
mérleg helyes felállításáért az
'* ' J
~ ' «^T.nínmlnnocan f*C»l pl Aoplf
mint ilyen, továbbá az egyes részvényesek s a tarsasagi hitelezők
irányában. Az igazgatóság vagyonjogi és büntetőjogi felelősseggel
tartozik (1. büntető határozatok)
.y\D
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felügyelő bizottság.
A felügyelő bizottság a közgyűlésnek időnkinti ellenőrző szerepével szemben az állandó ellenőrzés szervét képezi.
Ezen szerepe nem kívánja meg a harmadik személyekkel való
érintkezést, a cégjegyzékbe sem vezetendő be s mint ilyen,
nincsen is a társaság n e v e i n jogi cselekvények eszközlésére
felhatalmazva.
vsc^lfa S&Mclö'y,
II. Kötelességében a társasági ügywzctcsfynA minden ágában
gyakorlendó ellenőrzés áll, e végből jogában (^kötelességében áll a
társasági ügyek menetéről tudomást szerezni, a társaság könyveit,
iratait és pénztárait bármikor megvizsgálni; tartozik továbbá
az évi számadásokat és mérleget, nemkülönben a nyereségfelosztást tárgyazó indítványokat megvizsgálni és erről a közgyűlésnek évenkint jelentést tenni, mely jelentés nélkül a közgyűlés a nyereség felosztása iránt érvényesen nem határozhat.
Ha a felügyelő bizottság hivatalos működésében törvénybe
vagy az alapszabályokba ütköző intézkedéseket, vagy a társaság
érdekeit sértő mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal, a
közgyűlést azonnal összehívni tartozik. Ezeken kivül más teendőkkel
a felügyelő bizottság egyáltalán fel sem ruházható.
II. Belszervezet tekintetében az igazgatósággal szemben
onuényeges eltérést emeljük ki; hogy a felügyelő bizottságnak
¡tétlenül testületi szervezettel kell bírnia; tagjainak minimális
számát a K. T. háromban szabja meg, kik első izben egy, azontúl
pedig legfölebb három évre választhatók. A felügyelő bizottság
[jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

§. Változások a részvénytársaságban.
A részvénytársaságban bekövetkezhető változások részlen személyiek, részben pedig tárgyiak.
a) A személyi változás leggyakrabbi módja a részvény
átruházása. Személyi változás állhat azonkívül még be a részvények visszaszerzése s a K. T.-ben körülirt megsemmisítés folytán.
b) Tárgyi változások a részvénytársaságban csak az alapszabályok módosítása által történhetnek.
II. Az alaptöke felemelése csak új részvények kibocsátása
által történhetik; kivételesen és pedig csakis az összes részvényesek
beleegyezésével -az uj részvénykibocsájtás elkerülhető ugy, hogy

az eredeti névértéknek felemelésével az emelés összegét rá- H
fizetik; a ráfizetés nélkül történt névértékfelemclés semmisé
Uj részvények csak akkor bocsájthatók ki, ha az eredetileg
kibocsájtott részvények már teljesen be vannak fizetve.
Egyébként az uj részvények kibocsájtására és jegyzésére
ugyanazon elvek nyernek alkalmazást, melyek az eredeti részvénykibocsátás tekintetében fentebb kifejtettek.
III. Az alaptőke leszállítása dgyancsak a K. T.-ben megállapított szabályok szem előtt tartása mellett történhetik. Még
pedig: a) a részvények visszaszerzése és megsemmisítése által,
mi alapszabályilag előre megállapított módon fokozatosan, vagy
egyszerre is történhetik. A megsemmisítés vonatkozhatik az
egész részvényjogra, avagy csak a törzsvagyonban leendő
részesedésre, b) a még különlevő részletfizetések elengedése s
a névértéknek ezen arányban való leszállítása által, c) készkészpénzbeli visszafizetés s a névértéknek ezzel grányos leszállítása által. Ezen módozatokhoz akkor fordul a részvénytársaság, ha több vagyonnal rendelkezik, mint amennyi céljának eléréséhez szükséges; mig ha rosszul áll, azon negyedik
módozathoz fordul, hogy d) minden visszafizetés nélkül egyszerűen
leszállítja
v.uvu i
coiictiiiLjti aa részvények
ICOÍI»OIIJH/H névértékét,
iiuivi.vuv., hogy
oj igy
01/ az alaptőke leszállításánál a passzív tételek csökkenjenek, p r

§. A részvénytársaság feloszlása.
. A részvénytársaság feloszlásának okai. K. T.-ünk szerint
¡z vény társaság feloszlik :
1. azon idő elteltével, melyre a társaság keletkezett;
2. közgyűlési.határozat folytán;
3. más társasággal való egyesülés következtében;
4. végre csődnyitás következtében.
%
A társaság feloszlása, — csőd esetét kivéve, — az igazgatóság által a cégjegyzékbe leendő bevezetés és közzététel
vé
gett az illetékes törvényszéknél 1000 korona pénzbírság terhe
a
tátt bejelentendő.
Köteles az igazgatóság a feloszlást a társaság hirdetményeinek közzétételére rendelt lapokban, — esetleg a hivatalos
tápban — közzététetni. Köteles egyszersmind az igazgatóság
a
hitelezőket követeléseik érvényesítésére felhívni, még pedig a
harmadszori közzétételtől számított hat hónap alatt kell a hitelezőknek követelésüket érvényesíteni.

'tf •

Csőd esetét kivéve a részvénytársaságnál is felszámolási
eljárásnak van helye, á felszámolási eljárás alapelvei általában
azok, mint az előző társaságoknál.
Ha az alapszabályok, vagy társasági határozat másképen
nem intézkednek, felszámolók az igazgatóság tagjai.
A felügyelő bizottság a felszámolás alatt is köteles ellenőrző tisztét teljesíteni.
A feloszlott társaság vagyona a részvényesek között — a
tartozások kiegyenlítése után részvényeik arányában osztatik
fel. A tényleges feloszlás azonban az érintett hirdetmény harmadszori közzétételétől számítandó hat hó eltelte előtt nem
történhetik.
A társaság könyveiből kitudható, vagy egyébként ismert hitelezők követeléseik érvényesítésére külön értesítés, esetleg hirdetmény által szóllítandók fel, mi, ha siker nélkül marad, a követelések az illetékes törvényszéknél készpénzben leteendők.
S ^ ^ f ^ b e ? " ' á l l a függőben levő kötelezettségek és peres köis. E tekintetben kivételnek van helye, ha a
társasági
az érintett kötelezettségek és köve- ]
telések kiegyenlím^gt.|iiggM>enj4ugyiitik, vagy ha a hitelezőknek elegendő biztosirek i i m i t á
A felszámolók és a felügyelőbízöttság tagjai ezen határozatok ellenére teljesített fizetésekért egyetemTé^hse», felelősei})
A felszámolók a társasági ügyek lebonyolításáról legalám)
évenként kimutatást közzéteni, s a felszámolás befejezésekor
annak eredményét köztudomásra hozni tartoznak.
A feloszlott részvénytársaság könyvei tiz éven át leendő
megőrzés végett az illetékes törvényszék által kijelölendő helyre
leteendők.

\
az
kön

társasággal való egyesülés.
1. Két v a ^ y t b l j b részvénytársaság egyesülése esetében a
következő szabályok szolgálnak irányadóul :
a) a beolvadó társaság vagyona mindaddig külön kezelendő,
míg hitelezői kielégítve, vagy biztosítva nem lettek; maga a
kezelés azonban az új társaság igazgatósága által történik;
b) a kezelő igazgatóság tagjai a beolvadó társaság hitelezőinek az elkülönített kezelésért egyetemlegesen felelősek;
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c) a történt beolvadás, a kereskedelmi cégjegyzékbe való
bevezetés végett, az illetékes törvényszéknek azonnal bejelentendő ;
d) a feloszlott társaság hitelezőinek felhívása elmaradhat,
Va
gy későbbre halasztható ugyan, de a vagyonnak tényleges
beolvasztása az érinte határidő eltelte előtk meg nem történhetik. •
* ~ - jt\
í j .
/ / *
e

§. KülföldTrészvénytársaságok.
lint a jogképesség nincs, a honpolgársághoz kötve,
külföldi jo&j személyek is szerezhetlek nálunk vagyonjogokat,
azaz szerezhetnek jogokat és vállalhátnak kötelezettségeket.
kiiltöldi részvénytársaságok is műkőinek a magyar szt. ko^dna
területén, azonbin K. T.-ünk e célra alkotott szabályai a l á / s n e k .
ü- 1- A külföldi részvénytársaságok, ha üzletoikot a magvíir korona
szagaiban, saját cégük alatt íiók-intézot, vlgy ügynökség ájjtfil folytatni
n a
.' »ják, kötelesek az HyÚQt megkezdése előtí cégüket azon törvényszéknél
jegyeztetni, melynek kerületében íiókintézotet, vagy ügynökséget felállítani
szándékoznak.
\
S
X
sel
Etádon külföldi részvénytársaság köteles a bejegyzés kérelmezőékor alapszabályait a kereskedelmi cégjegyzékbe bey<zotés végett
illoeites törvényszéknek hiteles alSkban bemutatni ós eg/ittal igazolni : Tliogv
a
zaja törvényei szerint megalakhlt s tényleg/ mííl/alik; 2. hogy az itteni
uz ete folytatására szánt tőko a e?olföldön van i/\hclyozve; 3. hogy itteni
/*, 0 folytatására a magyar koronaVterületéii /(zékelő képviselőséget ren1
l 4. h o g x a társaság arra k ö t e l e z \ m a g f * ' '
•J Jelen törvén>^endeleteihoz alkalmazkodik
^solekményeit magára nézve kötelezőkno\/Í
j Jrsasági fiók-cég érvényes jegj'zésére f&jokosíttatott; 6. hogy a'képvisenseg által kötött ügyletekből eredő minflen ej?rcs kérdésre nézve magát az
áll 1 t ö r v ó n y ° n e k é s a belföldi biiySágokiAk aláveti; 7. hogy a külföldi
a
pi, melyben a társaság keletkezeti; az itteni részvénytársaságok irányában
a
viszonosság elvének megfelelőlee/jár el. j
\
,
3. A bejegyzés közzétételének, az ittejii képviselőség megnevezését
az itt elhelyezett tőko mennyiségét is magában k \ l foglalnia.
. ..
4. A külföldi részvénytá/saság belföldi* iizlotéVíl külön szabályszerű

könyvek vezetondők.

7

|

\

r

5. A belföldi képvisolesóg köteles az illetékes töV'ényszóknek a köz4 ' / i jegyzőkönyveket,/a részvénytársaságnak általVios ós az itteni
nek
,.
külön mérlegótya közgyűlést követi/ kct lió alatfVogy egy eredoti
U. jányban bemutatni. iAz általános ós kiilijüös mérleg Azonfelül a társa^S'^üirdetmények fejtetőiére rendelt, esetleg ja hivatalos hírlap utján közzéVu

s

6. A képviselőség tagjai az említett határozatok meg n(yn tartásából
redő károkért egyetemlegesen felelősok.
\
válb
türtónc
keztek, a b/lföldi fiók-intézot üzletére nézve, csak azon időponttól bírnak
foganattalTmidőn az itteni illetékes törvényszék által a koreskodolmi cégj e g y z é k i / bevezetve lettek.
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A bejegyzés törlése bárkinek kívánatára elrendelhető, ha igazoltatik:
1. hogy a társaság saját hazájában működni megszűnt, vagy rendelkezési jogát vagyona lelett elvesztette;
2. hogy a belföldi képviselőség kirendelésére, a külön könyvvezetésre,
a jegyzőkönyvek és mérlegek előterjesztésére vonatkozó kötelességeinek
igazolatlanul meg nem felel;
8. hogy a külföldi állam, melybon a társaság székhelye létezik, az
itteni részvénytársaságok tekintetében a viszonosság elvétől eltért;
4. hogy a társaság, vagy annak itteni liók-intózeto ellen elrendelt
végrehajtás siker nélkül maradt;
ő. hogy a társaság itteni íizlet folytatására szánt ós a belföldön, elhelyezett tőkét az országból egészben vagy részben kivonta/)

A-oíaé'

§. Büntető határozatok.

%

I. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjai vagyonjogi
felelősséggel tartoznak. A vagyonjogi felelőség abban áll, hogy
a kárt, amelyet a részvénytársaságnak, gondatlanságból vagy
vétkes mulasztásból okoztak egyemtelegesen és egyész vagyonukkal megtéríteni tartoznak.^ büntetőjogi felelősség pedig abban
áll, hogy amennyiben a társasági vagyon kezelésében szándékosság vagy vétkes gondatlanság tapasztalható, ezen cselekmények a büntetőtörvénykönyv szabályai alá esnek.
II. A fentemiitett felelőségen kivül úgynevezett rendbirsággal
sújtja a törvény (amit nem a büntetőbíróság, hanem a kereskedelmi bíróság szab ki) az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot, ha a K. T.-ben megállapított kötelezettségeinek meg nem
felel. K. T.-íink kétféle rendbüntetést alkalmaz.
a) a súlyosabb mulasztás esetén három hóig terjedhető
fogház, mely enyhítő körülmények fönforgása esetén 2000
koronáig terjedhető pénzbirságra változtatható;
b) az enyhébb mulasztás, mely 2000 koronáig terjedhető
pénzbírságot von maga után.
III. A súlyosabb büntetés alá esnek:
1. a) az alapítók, kik a tervezetben tudva, valótlan adatokat közölnek;
b) a felügyelő bizottság tagjai, ha ezek az évi számadások, a mérleg és a nyereség felosztása iránt a közgyűlés elé
terjesztett jelentésüket tudva, valótlan adatokra alapítják;
részvénytársaságok itteni képviselői, ha ezek
az itteni üzletT5ty53a2Ea^s^nt tőkét más célra fordítják, vagy
az országból kivonatni engedn

•
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2.) Az igazgatóság tagjai, amennyiben cselekvényük vagy
mulasztásuk a büntetőtörvény súlya alá nem esik:
a) ha az alapszabályoknak a kereskedelmi cégjegyzékbe
történendő bevezetése végett az alaptőke aláírására és befizetésére nézve tudva valótlan előterjesztése* znek; b) ba vétkes
mulasztásuk miatt a társaságnak három hónapon át felügyelőbizottsága egyáltalán nem, vagy nem kellő számban volt; c)
ha a mérleg felállításánál törvényellenesen járnak el, vagy ha
a
közgyűlésen tett előterjesztésekben a társaság helyzetét tudva,
valótlanul adják elő, vagy annak helyzetét eltitkolják; d) ha a
közgyűlési jegyzőkönyveket szándékosan hamisan vezetik; e)
ba a társaságnak saját részvényeit — hacsak nem a tőke leszállítás céljából — megszerzik vagy azokra kölcsönt adnak ;
0 ha a részvényeseknek az alaptőkéből osztalékot vagy kamatot fizetnek; g) ba abban az esetben, ha a társaság alaptőkéjének felét elvesztette a közgyűlést összehívni, ba pedig az
adósság a vagyont meghaladná a csődöt bejelenteni elmulasztaná;
b) ha a közgyűlésnek fentartott ügyekben önhatalmúlag eljárnak.
IV. Enyhébb büntetés alá esnek:
a) az igazgatóság tagjai, ha a mérleget és jelentést nyolc
na
ppal a közgyűlés előtt közzétenni elmulasztják, vagy ba a
közgyűlési jegyzőkönyveket az illetékes törvényszékhez be nem
terjesztik, avagy ha az ideiglenes részvényeket a tényleg befizetettnél magasabb összegből állítják ki;
b) a közgyűlés előhívására kötelezett közeg, ha azt évenkint legalább egyszer egybe nem hivja;
c) a felszámolók, ha legalább évenkint nem tesznek jelentést vagy ha a felszámolás befejezésekonf annak eredményét
köztudomásra hozni tartoznak, elmulasztanak;
a trüjfnbli rfninTnytárrnnág itteni
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A SZÖVETKEZ

EK

A szövetkezet fogalma, keletkezése és fajai.
Amig a részvénytársaság a tőkegazdagok,addig a szöt ő k e s z e r n e k társasága. Aki készpénzzel vásárol az
olcsóbban "vásárol, miihJiitelbe, aki pedig nagyban vásárol, az
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szintén olcsóbban vásárol mint az, aki kis mennyiségben szerzi
be az árukat A . tőkeszegények a célból egyesülnek, hogy
mindazon előnyöket élvezzék, amelyek a_jaagy tőke közgazdasági hullámzásában annak előnyére válnakjJ^
II. Szövetkezetnek
a K. T. évi elmében meg néni
határozott
számn
tagokból
álló azon társaság
tekintetik, mely tagjai hitelének, kevesetének,
vagy
gazdálkodásának,
a kölcsönösség
alapján,
közös
üzletkezelés
melletti előmozdítására
alakul.
• ^ A tagok száma a közkereseti és betéti társaságnál is
változik ugyan, de csak ritkán, a szövetkezetnek azonban ez
életeleme, ami a társasági vagyon folytonos változására vezet,
t. i. hol nagyobb, hol csekélyebb.
A szövetkezet célja, hogy a kis embernek, a tőkeszegénynek módot nyújtson arra, hogy takarékoskodjék, gazdálkodjék
és ha hitelre van szüksége, olcsó pénzhez juthasson hozzá,
kedvező feltételek mellett..^Mig a részvénytársaság a tőkegazdagok, — addig a szövetkezet a tőkeszegények társasága.
A szövetkezetek jelszavai az „önvédelem", „önsegély".
A Változásoktól független alaptőke mint a részvénytársaságnál, itt nincs.
/
./.
A szövetkezetnél a tagok felelőssége gszerint alakul, amint
a szövetkezet korlátlan, vagy korlátolt felelősséggel alakul.
A szövetkezet a cégjegyzékbe történt bejegyzésnek közzététele napjától tekintetik megalakultnak. A szövetkezetnek nem
kell szükségképen ker. ügyletekkel foglalkoznia, más közcélok
megvalósítására is alakulhat.
III. A K. T. a szövetkezetek hétféle faját különbözteti
meg, ilyenek:
1. Az elölegezési hitelegyletek, céfjuk az, hogy tagjaiknak
olcsó hitelt szerezzenek és pedig a tagok üzletrészeiből és
egyébként szerzett vagyonából, valamint visszleszámitolás által,
(a visszleszámitolás abban áll, hogy a szövetkezet saját tagjai
nak éltala leszámítolt váltóit ismét valamely pénzintézet ál
leszámitoltatja, miáltal a kölcsönadott tőkét lejáratig is forgathatja).
2. Nyersanyag közös beszerzésére alakult egyletek,apdy ek célja,
hogy az iparos a munkájához sWtséges-öyer§anyaghoz nagyban vásárolva olcsóbban és esetleg hitelbe juthasson hozzá.
3. Közös termelésre alakult egyletek, amelyek célja mező-
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gazdasági és iparcikkeknek a tagok által leendő előállítása
ős forgalomba helyezése, vagy bizonyos munkák közös elvállalására alakulnak.
4. Közös raktár tartására alakult szövetkezetek, amelyek célja
az, hogy egy közös helyiségben a tagok által készített árukat,
mint bizományosok, bizonyos dij mellett a készitők számlájára,
vagy a tagoktól megvett árukat a szövetkezet számlájára eladják.
5. A fogyasztási egyletek, céljuk tagjaiknak nagyban és készpénzzel való bevásárlás utján élelmi- és egyéb fogyasztási
cikkek olcsó beszerzését lehetővé tenni.
/
6. Laképitö társaságok, célja vagy olcsón építeni tagjaikak lakásokat, esetleg azoknak csekélyebb áron bérbeadni vagy
részletfizetésre átengedni stb.
7. Kölcsönös biztosító társaságok célja, azt a vagyoni hátrányt
r tely valamelyik tagot éri, az általuk' befizetett dijakból megériteni stb.
Ez a felsorolás azonban nem meríti ki a szövetkezetek
összes fajait, mert azok az élet különböző követelményeinek
megfelelő célokat szolgálnak, pl. a tej, gépek, termelési eszköz
ök beszerzésére alakult szövetkezetek stb.
Amint a betéti társaság és a közkereseti társaság, ugy a
szövetkezet és a részvénytársaság között van sok rokon vonás.
Amint a közkereseti társaságra vonatkozó intézkedések, mint
tu
djuk, sok esetben a betéti társaságokra is — ugy a részvényarsaságra vonatkozó határozatok a szövetkezetekre sok esetben
mkalmazandók. Amennyiben a dolog természetével nem ellenezik, vagy az eltérés magában a törvényben kifejezetten nem
°glaltátik, a szövetkezetek a részvénytársaságokra vonatkozó
hstározatok alá e s n e k m

\ §. A szövetkezet alakítása.
1. A szövetkezet megalakultnak akkor tekintetik, ha:
alapszabályok létrejöttek; 2. ha a társaság a ker. cégJegyzékbe bevezettetett. Az alaptőke biztosítását mint a rész- í
rek célja» j vénytársaságnál, itt a törvény nem kívánja. Az egyes tagok
oz nagy- ^ é p é s e a szövetkezetbe is Írásbeli nyilatkozatok által történik,
láirási ivet és tervezetet ugyan nem ir elő a K. T., de szo- f
íozzá.
as
°s. Az alakuló közgyűlés összehívásának idejére, céljára,
ja mezőaz
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határozatképességére törvénytpótlóan a részvénytársaságra vonatkpzó határozatok nyernek alkalmazást.
C II. Az alapszabályokban mindenesetre a következőket kelf mogftllapí
tani :
\
1. a szövetkezet cégét és székhelyét;
2. a vállalat tárgyát;
3. a szövetkezet tartamát;
4. a togok belépésének feltételeleit és esetleg azok (kilénÓ§<"Tíalá>l,
vagy kizáratás következtében) kizáratására vonatkozó különös határozatokét,
5. az egyes tagok rőfizesülősi arányát, illetőleg azo1- «- 1
ezen részek képződésének módját;
6. azon,elveket, melyek szerint a mérleg készítésének és/í^öévizsgá
lásának történni kell;
7. a nyo'rosóg, vagy veszteség kiszámításának ós az ogfof tagok között
való felosztásának módozatait;
8. az igazgatóság szervezőiét, mikénti választásának /"nódját, annak
hatáskörét ős működésének idojó'
9. a felügyelő bizottság szervezetét és^iiTuködósónek idejét;
10. a cégjegyzés módjait;
11. a közgyűlés mikénti ös^eliívásdt, megtartásának /helyét ős idejét,
hatáskörét, tárgyalási rendjét, a lyitározíatok hozatalának módját és annak
megállapítását, hogy mi történjék nz^^Vetben, ha az összehívott közgyűlés
határozatkópos nem volt ;
12. a tagok szavazati jogát/és ennok mikénti gyak/orlását;
13. a szövetkezet hirdetményeinek mikénti közzétételét;
14. annak megállapítás^ lifcgy a tagok a társaság kötelezettségeiért
korlátlan, vagy korlátolt foj/Jssóggfcl tartoznak-o ős ha ez utóbbi esetben a
felelősség a törvényben ryíeghatáii>zott mértéken (ul terjesztetik ki, ezen
felelősség terjedelmét. \
III. Az alapszabályok a tagjok névjegyzékével együtt a kereskedelmi
cégjegyzékbe bevezet^ és közzátétol végett azon törvényszéknél, melynek
kerületében a szövutKOzpt székhelye van^ejolentondők.
A bejolWó/közzétHelőnok' magába\ kell foglalni
1. az alíg'p-abályok Wöltét,|
tkezet céb\t ós székhelyét;
a vul/a itt táí'gyái
a s'f ivoíkozet taikakiái^í
a gegjegVíós mótljá*
sz^Tetkcteet iWdetYnényoinok mikénti öpzétótelét;
annak feloVlítését, A>'g.y a tagok a sz etkezet kötolezottsógeiért
ha oz utóbbi esetbon a
, vagy .korlátolt fáíolőXséget vállalnak-e
felelősség a törvényben njeghaWozott mértéken tul terjesztetik ki, ezen
feldlíssóg t e r j e d e l m é t )

^ j f
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§. A szövetkezeti tagok jogviszonyai.
I. A szövetkezetnek is van az jegyes tagok magánvagyonától különböző vagyona. A szövetkezeti vagyonban kétféle
elem v a n : 1. a szövetkezetnél a részvények helyét elfoglaló
üzletrészekből alakított vagyon, 2. az esetleges tartaléktőke és
az évi felosztás alá kerülő vagyon.
CA részvény és az üzletrész között fontos különbség az,
hogy mig a részvények előre megbatározott számban és előre
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meghatározott egyenlő névértékben adatnak ki, addig az üzletrész rendszerint csak fokozatosan fizettetik be az alapszabályok
rendelkezőéhez képest. A részvény a részvénytársaság fennállása alatt az alaptőkétől ki nem vonható, az üzletrész felmondható és igy ki is vonható/)
II. A tagoknak joguk van:
1. a törzsvagyonra;
2. a jövedelemre, amelyben való részesedés alapját és mértékét az üzletrészek képezik, mégis azonban az alapszabályok
másként is intézkedhetnek, pl. fej szerinti felosztást állapítva meg.
III. Leglényegesebb különbség a részvénytársaság és szövetkezet között az, hogy míg az előbbinél a részvényes csak
korlátoltan felelős, addig az utóbbiaknál a tagok az alapszabályok rendelkezése szerint akár korlátlanul, akár pedig korlátol- jj
tan lehetnek felelősek, de mindig egyetemlegesen.
A korlátlan felelősséggel alakult szövetkezetnél a tagok a
szövetkezet adósságaiért csak az esetben támadhatók meg, haannak vagyonára csőd nyittatott s az illető követelés a csődnél
felszámíttatott illetve megítéltetett.
/V
IV. A szövetkezeti tagok ellen indítható keresetek érvé- jjj/.
nyesítésére a K. T. még kevesebb időt szab, mint a közkereseti
I
és betéti társaság tagjai elleni keresetek érvényesítésére.
'y
A K. T. kimondja, mi
híigy a szövetkezet tagjai ellen a társaságot terhelő igén
jön támasztl/ató keresetek, amennyiben
bizonyos követel
y'itezve^|ö^ehyésen rövibebb elévülés^"^
megállapítva nin
^riasögmíloszlásátfi, yagy?a
vag - t á r s a s á g i ' ^
tag kilépésétől,
enme/kizárásától kezd/e
;d(ve iegy esztendő "
alatt évülnek e
ly elévülési id6/
idó7 azon naptól számíttatik,
féloszlása ai kereskedelmi cégjegyzélfbí
cégjegyzékbe
melyen a szőve
történt bevezetés alapján közzététetett.
V. A szövetkezetből a tagok kiválhatnak, az üzletrész is
kivonható, megszünhetik a tagság:
az egyes tagnak azon
1. Önkéntes kilépés által
alakult jogában áll a
esetbe is, ha a társáság
trésze volt, bizonyos
társaságból egészen! vagy
kilépni. Ha felüzletrészekre nézve/ elm
alapszabályokban
mondási határidő fe J k
ti év befejeztével
meg nem állapíttatott! a kilépés _
előleges, legalább négy heti felmondás
történhetik.
7*

2. Halál által megszűnik a tagság. A jogutódok az elhalt
tag helyébe léphetnek, amennyiben az alapszabályok ezt ki
nem zárják.
3. Kizárás által. A szövetkezet az egyes tagot az alapszabályokban meghatározott okok miatt ki is zárhatja.
4. Átruházás által, mert amennyiben az alapszabályok
'ok
másként nem intézkednek a szövetkezeti tag egyes, vagy mii
den üzletrészét s az ezekkel járó tagsági jogokat az igazgató
ságnál történt bejelentés mellett másra átruházhatja.

§. A szövetkezet szervei.
A szövetkezetnek is már ismert három szerve van, t. i.:
1. a közgyűlés, 2. igazgatóság, 3. felügyelő bizottság.
Ezen szervek hatásköre és kötelességeire is általában a
részvénytársaságnál előadottak az irányadók.
Az igazgatóságnak azon különös kötelessége emelendő ki,
amely szerint minden évnegyed végén a be és kilépő tagokat,
a felmondott üzletrészek számát, az illetékes törvényszéknél
bejelenteni és minden év január havában a tagoknak betűrendes névjegyzékét az üzletrészek kitüntetése mellett ugyanott
bemulatni s a felügyelőbizottság által megvizsgált mérleget, a
közgyűlést 8 nappal megelőzőleg, közzétenni tartozik.
Ezen közzétételben különösen a zárszámadás idejekor
létező szövetkezeti tagok száma, továbbá az illető üzleti év
folyamán be- és kilépett tagok, nemkülönben a betett, felmondott és visszafizetett üzleti részek száma kiteendő.

§. A szövetkezet feloszlása.
A feloszlás okai a szövetkezetnél a következők:
1. feloszlik a szövetkezet azon idő eltehé\tá melyre a
társaság keletkezett;
2. közgyűlési határozat folytán;
3. egyesülés által;
4. caődnyitás következtében;
5. törvényszéki határozat folytán.
Az utóbbi akkor következik be, amikor a szövetkezet
működését a szövetkezet céljaitól elütő célokra terjeszti ki.
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Ebben az esetben a szövetkezet kártérítésre való igény nélkül
bíróilag feloszlatható.
A felszámolás csőd esetét kivéve itt is kötekaő, az elvek
ugyanazok, mint a r é s z v é n y t á r s a s á g n ^ d ^ ^ ^ ^ p ^ j ^ r
^

I ^ SZÖVETKEZETEK AZ ÜJ SZÖVETKEZETI »
\
TÖRVÉNY ALAPJÁN. (1898. X X l ^ & e ^ ^ /
88. §. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről
általában.
I. A K. T.-nek a szövetkezetekre vonatkozó szabályai nem
állanak fenn kizárólagosan; a szövetkezetek alapítása s egyáltalán az egész intézmény körül oly sok visszaélés történt,
hogy az egész szövetkezeti ügyet újonnan akarták szabályozni.
Ebből a célból állították fel az Országos Központi Hitelszövetkezetet.
Az uj törvány két részre oszlik:
1) Az egyes szövetkezeteket szabályozza.
2V Az országos központi hitelszövetkezetet szabályozza.
Ezen törvény által azonban nem kényszeríttetnek az egyes
szövetkezetek arra, hogy a központba belépjenek és az uj
törvénynek magukat alávessék. A mai jogrend szerint 3 féle
szövetkezet lehetséges:
1. kizárólagosan a K. T. alapján álló;
2 r az uj törvéuy alapján álló szövetkezet, mely a központba
is belép;
3. az uj törvény alapján álló szövetkezet, mely a központba
nem lép be.
A 2-ik a központ felügyelete alatt áll s annak jogában
van az igazgatóságba és felügyelő bizottságba valakit kiküldeni, egyúttal azonban csak az ily szövetkezet részesül azon
kedvezményekben, melyeket az uj törvény megállapít az 1898.
cvi XXIII. t.-cikkben.

89. §. A régi s az uj szövetkezeti törvény közötti
különbségek.
I. Mig a K. T. szerint a szövotkezetek alapítása teljesen szabad, addig
az uj törvény határozottan felsorolja, hogy kik atapíthatnak szövetkezetet
és ilyenekül a következőket jelöli meg:

1. a közigazgatási
hatóságokat;
2. nyilvános testületeket; a) gazdasági egylet, b) kereskedelmi és iparkamara és .végre c) az ipartestület;
3. az „Országos Központi Hitelszövetkezet"-et.
Az alapításnál még- az a különbség van, hogy itt nem koll a fo nt ^
értelemben torvozetot kiadni ós az alapítók aláírása sem sziikséges^Kell
azonban, hogy a belépni kívánók tisztában legyenek azzal a szövetkezettel s
közelebbről, melybe bo akarnak lépni, miért is egy alapszabálytervezetef(kcU
kibocsájtani s ezt a belépőknek alá kell irniokJ Az alapszabályokba oly
dolgokat is be kell venni, minőkot a K. T. szerint nem; í g y : / k i kell
mondani, hogy a szövetkezet üzletét nem tagokra nem terjesztheti /r/^fc»ert ez
nem egyezik'a szövotkozet céljával); csak egy kivétel van, hogy t. i. takarékbetéteket bárkitől — nem tagtól — is elfogadhat, mert az teljesen közömbös,
hogy a szervezet honnan veszi a pénzt. Bo kell tenni az alapszabályokba,
hogy mi az egyes tagnak nyújtható hitel legmagasabb foka s a hitelnyújtás
feltételeit (a (izetondő kamat nagyságát természetesen nem, mert az változó).
Eltérés még az is, hogy itt az alakuló közgyűlésnél nem 7, hanem legalább
11 taoLjelenlétc kívántatik meg.
^ l ö r v ó n y még' kerületi korlátozást is állít fel. Az 1898. XXIII.
t.-c. ?%örjeg^»&*ú£okot állítja fel ily területi alapegységül, kimondván, hogy
csak azok alakíthatnTrte-^^mitt szövetkezetet, kik egy körjegyzőséghez tartoznak, vagy legalább n szoTrpwádnshoz • s véo-iil. miután a városokban körjegyzőség nincsen, a szomszédos varosmgA
Továbbá megtiltja a
fióktelepek létesítését i s ; ez is a laza kapcsolat
megszüntetését célozza. IJJ/!
II. A tagok jogviszonya tekintetében is lónyogos eltérések vannak.
Tagjai csak teljes korú, székhelyen lakó és vagyonuk fölött szabadon
rendelkező természetes, vagy jogi személyek lehetnek. A belépés, belépési
nyilatkozat által történik, mellyel cl kell ismerni, hogy az alapszabályoknak
a tagok jogaira ós kötelessógeiro vonatkozó részo, éppen ugy, mint a szövetkezet vagyoni lielyzotc az aláíróval közöltotett; a belépési nyilatkozathoz
két tanú aláü-ása is szüksógos. A belépési nyilatkozatot a szövotkozotnok
cl is koll még fogadnia)''
A jegyezhető üzletrészek száma korlátozva nicsen; egy üzletrész
maximális nóvórtéko 100 korona, kisebb lehet, nagyobb azonban nem.
III. A K. T. szerint a tagok fololősségo lehot korlátlan s korlátolt is.
Az 189S: XXTir. t.-c. csak korlátolt felelősségű szövetkezeteket ismor el.
A kivált (agok folelőségo a kilépésük után keletkezett adósságokra
is kiterjed, do ezen mogtorhelós ellensúlyozása fejében csak hat hónapig tart.

90. §. Szervezet.
Közgyűlés, igazgatóság és felügyelő bizottság itt is
szükséges. Az igazgatóságnak három tagból kell legalább állania,
kiknek feltétlenül magyar honpolgároknak, erkölcsileg és
vagyonilag kifogástalan egyéneknek kell lenniök. Fizetésük a
tiszta nyereség 10 százalékát meg nem haladhatja; liárom
évnél hosszabb időre nem választhatók s a három évi elévülési
időn belül az egyes tagok által is felelősségre vonhatók. A
cégjegyzéshez és cégvezetéshez két tag szükséges; külön cégvezetők nem alkalmazhatók. A felügyelő bizottságra is ezen
szabályok állanak azzal, hogy az igazgatósági és felügyelő
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bizottsági iagok között közeli rokonság nem lehet. A felügyelő
bizottságra az u j törvény előírja, liogy az igazgatóság üléseiben
is részt vehet Csői előleges hozzájárulása is szükséges: 1. az
igazgatósági és felügyelő bizottsági tagoknak adandó hitel
engedélyezéséhez; 2. az igazgatósági és felügyelő bizottsági
tagoknak a szövetkezet irányában vállalandó jótállás elfogadásához}
Nehogy a társaságot a busás tartalékalap feloszthatása
kedvéért oszlassák fel a tagok, az uj törvény kimondja, hogy
feloszlás esetében a tartalékalap 50 százaléka a községi szegényalapra fordítandó.

3
91. §. Az országos központi hitelszövetkezet.
( I . A fentjelzett cél kellő támogatása
az egyes kisebb
szövetkezetek hiteligényeinek kielégítése céljából az uj törvény
felállítja az országos központi hitelszövetkezetet. Az ebbe való
belépésre kényszer nincsen, ez maga is szövetkezeti alapon
van szervezve s reá a K. T. csak annyiban nyer alkalmazást,
amennyiben az uj törvény nem intézkedik. Ennek tagjai kétfélék : 1. alapítók, 2. rendes tagok.
Alapító tagok azok, kik nem támogatatnak közvetlenül
(többnyire a magasabb társadalmi osztály) s kik legalább 1000
korona névértékű üzletrészt jegyeznek.
Rendes tagok az egyes szövetkezetek. Az egész ugy van
tervezve, hogy az alapitók majd lassankit visszavonulnak, mert
az alapító tagság csak egy átmeneti helyzetnek kifolyása (mi
azonban sokáig fog tartani), hogy az alapitók üzletrészei a
tőkét szaporítsák. Ha már sok lesz a rendes tag, ezekre szükség
nem lesz.
II. Az 0 . K. H. Sz.-et szabályszerűen be kell jegyezni,
mi azonban csak akkor történhetik, ha 1 millió korona üzletrész már jegyezve van<(Az alapító tagoknak felelőssége csak
az üzletrész erejéig terjed, a többieké azonban annak 5, illetve
G-szorosáig. 4 százaléknál nagyobb osztalék nem adható s ez
is csak ugy, ba a fentebb emiitett 10 százalék a tartalék s 10
százalék előzetesen már kötvénybiztositéki alapra fordíttatott.
Az alapítványi üzletrészek nem egyszerre s terv szerint törlesztendők s fel nem mondhatók (a rendesek igen). A rendes üzlet-

104

i

\

részek jegyzését az egyes szövetkezeteknek közgyűlésen k
elhatározniok.
Yv
III. Szervezet. AzVigazgatóság áll: / elnökből, 2 alelnökből cs 12 tagbó'
Az elnököt ő Folsége (.r pénzügyminiszter előterjesztésére), az alelnökö.
egyikét a kereskedelmi, a másikat a földmivelési
miniszter nevezi ki. A 12
igazgatósági tagból 4-et az alapítók, 2-öt a pénzügyminiszter,
6-ot az egyes
szövetkezetek választanak. Választható ogy, vagy több ügyvezető-igazgató is,
még pedig az igazgatóság által saját kebeléből, kiket a pénzügyminiszter
erősít meg. A folügyelő-bizottságba egy tagot a pénzügyminiszter
nevez ki.
Felállíthatók képviselőségek is, sőt Horvátországra és Szlavóniára maga a
törvény előírja, hogy legalább egyet ott fel kell állítani.
Pénzt az alapítványi és szövetkezeti, illetve rendes üzleti-őszekből
szerez az 0. K. H. Sz. Ez azonban mind kovés, azért betéteket is elfogadhat
s visszleszámitotásokat
is eszközölhet. Hogy azonban egy nagyobb pénzforrásra tegyen szórt, a törvény megengedi, hogy az egyes szövetkezeteknek
kikölcsönzött összegek alapján sorsolható és törlesztendő kötvényeket bocsásson ki, melyekkel kötelezi magát annak kamatoztatására és visszafizetésére.
IV. Az országos központi hitelszövetkezet könyvei közokiratok termómószetével bírnak, teljes bizonyítékot képeznek. Ezek alapján az egyes
szövetkezetek ellen közvetlenül végrehajtást vezethetnek, az egyes tagok
ellen biztosítási végrehajtás veszély-bizonyítvány nélkül is ; az állam ezen
közvetett kedvezményeken kívül közvetlenül is támogatja az 0 . K. H. Sz.-ot:
1 millió korona értékű alapítványi üzletrészt vesz át, 3 millió korona értékű
reg&lkötvónyt ad (az a kötvénybiztosítéki alap), 100,000 koronát adott az
alapítási költségekre ós azonkivül 100,000 koronát óvonkint. Illőtök, adó- és
portómentesspget is biztosít neki.
Bár elvileg csak a hitelszövetkezetekről szól e törvény, másféle szövetkezetek is alávonhatók, mihez azonban a pénzügyminiszter hozzájárulása
szükséges.

A KERESKEDELMI TÖRVÉNY II. RÉSZE.
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A kereskedelmi ügyletek.

I. A kereskedelmi ügyletek azon jogügyletek, melyekre
nem a magánjog, hanem a kereskedelmi jog szabályai alkalmazandók. A kereskedelmi ügyletek kétfélék, úgymint alapügyletek
és mellékügyletek. A kereskedelmi alapügyletek azon jogügyletek,
melyek valakinek kereskedői minőségét megállapítják, azaz, aki ilyenekkel foglalkozik, annak az ügyletei a K. T. szerint birálandók el.
Kereskedelmi mellékügyletek, pedig azon jogügyletek,amelyek valakinek a kereskedői minőségét már feltételezik, azaz csak akkor kereskedelmi ügyletek, ha alanyuk kereskedő, a kereskedői minőségét
magukban meg nem állapítják.
A kereskedelmi alapügyletek ismét kétfélék, u. m. tárgyi
és alanyi alapügyletek. Tárgyi alapügyletek azon jogügyletek, ame-
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lyek már magukban véve, azaz, mert a törvény ilyennek ismeri
el, kereskedelmi ügyletek, tekintet nélkül arra, hogy kereskedő-e
vagy nem az, aki az ügyletet megköti. Az alanyi kereskedelmiügyletek, magukban véve nem kereskedelmi ügyletek, csak az
azokat megkötő jogalanyokra való tekintettel válnak azzá.
II. A K. T. a következőkben sorolja fel a tárgyi alapügyleteket :
1. Áruk s általában ingó dolgok vétele, vagy egyébkénti
megszerzése azon szándékkal, hogy azok természetben, át- vagy
feldolgozva ismét tovább adassanak.
Ezen szakaszból olső sorban az következik, hogy ingatlanok nem
képezhetik a kor. ügyletek tárgyát; az árukat azért említi a törvény az
mgók mellett — noha az áruk leggyakrabban ingók, — mert lehetnek áruk,
amelyek nem ingók, ilyenek a szellemi javak, mint a szabadalmi, szerzői,
védjegyjog, sőt maga a jog lehet áru (követelési jogomat eladom). Látjuk
azt is, hogy leglényegesebb ós az életben valóságban leggyakoribb ügylet
11
vétel. Egyébkénti megszerzés nem lehet ingyenes jogügylet (pl. ajándék),
sem pedig olyan, amely a dolognak csak a hasznavehetőségéro (pl. haszonkölcsön, bór, haszonbér) vonatkozik, hanem csak olyan jogügylet, amellyel
tulajdonjogot is szerzünk, pl. csere, kölcsön, fizetés helyetti adás (pl. pénz
helyett váltóval, vagy más értékpapírral fizetünk). Lényeges kelléke ezen
ügyletnek, hogy a megszerzés továbbadási szándékkal történjék. — Az a
kérdés, hogy a továbbadási szándékot lehet-e a megszerzéskor vélelmezni ? Nem az a lényeges, hogy valóságban tovább adta-o az árut,
hanem a megszerzéskor inog volt-e a továbbadási szándók! Ha egy kercskodő árukat vesz továbbadási szándékkal ós ha azokat v>rgy egyáltalán
nem, vagy csak a megszerzésétől számított bosszú idő múlva tudja is eladni;
az csak ezen szakasz alá tartozó tárgvi alapügylet. Lényeges tollát — ismó¡ 0 , jük a megszorzóskor levő továbbadási szándék, (pl. ba valaki 1000 hl.
bort vesz, mit lehet vélelmezni, miéyt vette ezt? házi szükségleteinek
kielégítésóro nagyon sok ós nagy értéket képvisel, csak azt lehet vólelmozni, hogy azt továbbadási szándékkal vette, mert nyerni akar rajta.
természetben annyit jelent, liogy abban az állapotban történjék a továbbítás, amelybon azt kaptuk. Át vagy feldolgozás minden oly tevékenység,
melynek következtében az anyag alakváltozást szenved ós használatra
alkalmassá válik, (pl. a timár átdolgozza a nyers bőrt és ipari célra alkalmassá teszi, feldolgozza a timár által átdolgozott bőrt a cipész ős forgalomba hozza).

I

2. Áruk, ingó dolgok és értékpapírok szállításának elvállalása, melyeket a szállító fél avégből szerez meg.
Ez az u. n. szállítási szerződés. Ez tulajdonképen egy olyan adás-vótoli
sz°rződés, amelynél nem az adás-vétel megkötésekor, hanem későbbi időpontban történik az átvétel, illetve a dolog szállítása. (Pl. A 1908 janár 15-ón elváltálja, hogy B-nok 1908 május 7-én gyárborendezésőro szükséges gépeket
szállítani fogja; az ügylet megkötésekor, január 15-én A még nincs birtokában a szállítandó gépeknek, de ezeket abból a szándókból fogja beszerezni,
hogy május 7-ón a szerződésnek eleget tehessen).

3. Állampapírok, részvények és más a kereskedelmi forgalom tárgyát képező értékpapírok vétele vagy egyébkénti
megszerzése, még azon esetben is, ha a megszerzés nem továbbl
dási szándékkal történt.

I
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Vétel ős mogszerzósen itt ugyanazt értjük, m i n t z z 1. pontban. Mig
az 1, pontban a továbbadási szándék lényeges ismertető kelléke az ügyletnek,
addig itt maga a megszerzés ténye feltétlen kereskedelmivé teszi az
ügyletet.

4. Biztositások elvállalása.
A biztosítás feltétlen koreskedelmi ügylet a biztosító részéről, t. i.
annak a részéről, aki magát arra kötelezi, hogy valamely esomóny bekövetkezése esetén egy meghatározott összeget fog fizetni.

5. Utasok és javak tengeren leendő szállításának elvállalása ős hajókölcsönök kötése.
A szárazföldi fuvarozás az alanyi alapügylet, a tengeri fuvarozás
azonban feltótion, azaz tárgyi alapügylet a fuvarozó részéről. Az közömbös,
hogy a fuvarozó saját vagy mástól kibérelt hajón eszközli a fuvarozást.
Hajókölcsönön olyan kétoldalú jogügyletet értünk, amidőn a kölcsönvevő a
hajó, fuvardíj, vagy a hajórakomány elzálogosításával felvett összeget csak
azon esetben tartozik megtéríteni, lia az szorencséson rendoltotósi helyére
érkozett. Itt a kölcsönadó viseli a veszélyt, azért magas kamat mellett
történik a kölcsön. Minthogy oz a kamat a rondosnél nagyobb szokott lenni
ós minthogy itt a kockázattal szombon oz a magasabb kamat (vájjon nem
pusztul-o el egészben vagy részben a rakomány ?) ollenértékttt is képez, a
kamatot díjnak (Priimic) is nevezzük. Ezen ügylotnól kiállított okmány a
hajókölcsönlevól.

III. Alanyi alapügyletek. Kereskedelmi ügyletek, ha iparszerüleg folytatják:
1. Áruk s általában ingó dolgok fel vagy átdolgozásának
elvállalása mások részére, feltéve, hogy az elvállaló üzlete a
kisipar körét meghaladja.
Ez valamely ipari munka előállítására vonatkozó szorződós. Különösen
a nagy iparra vonatkozik. Lónyegos ismertetőjo ennek az ügyletnek : hogy 1.
más részérő ós 2. viszontszolgáltatás mollett történjék.

2. Bank ós pénzváltói ügyletek.
Ide tartoznak az arany ős ozüsttol való kereskedés rudakban; váltók,
utalványok, choquek, hitollevolek, bank ós pénztári jegyek, részvények,
kötvények kibocsátása, megszerzése; államkölcsönök, kölcsönök, adása
zálogra (Lombardügylctolc); kölcsönök átvétele, közvetítése ós ezekről való
•papírok kibocsátása,vállalatokfinancirozása, letéti iigylot; folyószámlaügylet;
incasso ügylet; értékpapírok vétele és eladása stb.

3. Bizományi, szállítmányozási és fuvarozási ügyletek,
nemkülönben a személyszállításra rendelt intézetek ügyletei.
Ezen ügyletek azonban csak a bizományos, szállítmányozó és fuvarozó
részéről ker. ügyletek, ha azok iparszerűleg foglalkoznak azokkal. Intézeton itt olyan vállalatot értünk, amely iparszerűleg foglalkozik személyfuvarozással ; ez lohot természetes vagy jogi személy. Ilyenek: vasúti ós
liajóvállalatok, villamos, ló — ós csavargőzös vállalatok, nagyobb társaskocsi ős bérkocsi vállalatok stb., fenti ügyleteket később kimerítően tárgyaljuk.

4. A közraktárak ügyletei.
A közraktár azon vállalat, amely áruk olhelyozésévcl ós közraktári
jegyek kibocsátásával foglalkozildjjp3^í^jÜiozL0ü0,0ü0 korona alaptőke
felmutatása szükséges, cégo
A ii .^••.^yp.aL- ügyletei csak
nagyipari kiterjedés mellett tekintetnek ker. ügyletok«^^*

5. Kiadói ügyletek,

a könyv

és mükereskedés

egyéb

ügyielei, nemkülönben a nyomdai ügyletek, amennyiben ezek
kisipar körét meghaladják.

a

Kiadói ügyletek azok, melyek valamely irodalmi, művészeti, vagy
műszaki munka, többszörözésére, közzétételére és forgalomba lielyezósóro
vonatkoznak. Nyomdai ügyletek pedig azok, amolyolc könyvek, kő-, fa-, réz08
acólmetszotek előállítására vonatkoznak.

6. Azon termelők ügyletei, kik saját termeivényeiket át
agy feldolgozzák és a bányaipar ügyletei, amennyiben ez iparagak a kis ipar körét meghaladják.

y

Itt tormolőn, az őstermelő (gazga) értendő, aki a természettől nyers
anyagokat nyer; a bányászat is őstermelés. A termelőnél lényeges az át
v
ngy feldolgozás, pl. tejből vaj előállítása, a fának faszénné való átdolgozása stb. A bányászatnál nom lényogos az, liogy az termószetbon, avagy át,
h'ldolgozva korül-o forgalomba. Á lényeges mindkét ügyletnél gz, hogy a
Kisipar körét meghaladja.

7. A kereskedelmi ügyletek közvetítése, vagyis alkuszi ügylet.
Ez a kereskedelmi ügyletek megkötésének közvetítése, az alkusz
"cm maga köti az iigylotot, hanem a felek akaratát összoegyezteti. Lényeges
Kolléko ennek is az iparszorűség.

A K. T. szerint kereskedő tollát az, aki: 1. a tárgyi alapügyletekkel ; 2. alanyi alapügyletekkel való iparszörü; 3. tárgyi
alapügyletekkel való foglalkozás folytán mint fő- és alanyi
alapügylettel alkalomszerüleg foglalkozik; 4. aki a cégjegyzékbe
y
aló bejegyeztetése folytán válik azzá.
tz alanyi ker. ügyletek akkor is ker. ügyletek, ha azok
aem TjWszerüleg ugyan, hanem kereskedő által (aki tárgyi
dapügyVtel való foglalkozás vagy más alanyi alapügyletekkel
aló ipars^erü foglalkozás folytán már kereskedő) üzlete körétan k ö t t e t j ^ .
IV. Mellekügyletek a kereskedő azon ügyletei, amelyek
magukban véve nem kereskedelmi ügyletek, hanem azért vál>ak kereskedelmivé, mert az azokat megkötő jogalany t i. a
tareskedő által üzlete körében köttetnek vagy ker. ügyletek,
mert kereskedő köti.
A mellékügyletek két csoportját szoktuk megkülönböztetni:
1. A végrehajtási ügyleteket, amelyek az alapügyletek által
kitűzött ügylet kivitelét célozzák, pl. ide tartoznak különösen a
megszerzett dolgok eladása;
2. a segédügyleteket, amelyek az üzlet folytatását lehetővé
teszik, pl. üzlethelyiség berendezése, felszerelése, üzleti eszközök
javitása, átalakítása; munkaerő megszerzését tárgyazó ügyletek,
a
cégvezető kirendelése stb. üzlethelyiség, áruk, eszközök
biztosítása stb.
A mellékügyletek/lényeges kelléke, hogy azok az üzlettel

3. A
okozati összefüggésben álljanak, pl. a bizományos az alkai«11 Ítélésénél te.
fuvarozás céljára lovat vesz stb.
'fogadott s:
A K. T. két vélelmet állit fel a mellékügyletekrc vonat'
kozólag :
x m
1. A kereskedő által kötött szerződés kétség esetében
ker. üzlet folytatásához tartozónak tekintetik ;
2. a kereskedő által kiállított kötelezvény a ker. üzlet
I. Az Í
folytatásához tartozónak tekintetik, ha ennek ellenkezője magó'
1. arán
ból az okmányból ki nem tűnik.
A mag
V. A kereskedelmi üzlet alól kivétetnek a kézművesek egyetemiegei
által történt eladások, amennyiben ezek egyedül iparüzletükfiek. E z a
folytatásaként jelentkeznek.
plenkező szí
VI. Azon körülmény, hogy valaki hivatalánál, állásáiuillelelősek ha
fogva kereskedelmi ügyletekkel nem foglalkozhatik, a keres\\ ^ j
kedelmi ügyletek minőségére és érvényességére befolyással ^'eskedelrm
nincsen.
telezettség
VII. Ingatlanok tekintetében keletkezett szerződése nem Mennyiben
kl
tekintetnek ker. ügyleteknek.
nem tüni
Az egy
L É a hi
A KERESKEDELMI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS Nes adósok
gyet megtá
ALAPELVEI.
| U (de nem
e miat
§. Kereskedelmi ügyletek értelmezése.
ruténé, ki
Ugy mint a magánjogban a jogügyleteknél, a kercske2. A m
delmi jogban a kereskedelmi ügyleteknél alapelv, hogy a felek jjy k i f o g j ]
akarata az irányadó. A K. T. ezen elvet a következőkben jut- r rs akat min
tatja érvényre :
i
3. Kere
1. A kereskedelmi ügyletek megbirálásánál és érteimezé- pben, mely
sénél, nem annyira a használt szavak betűszerinti értelme, mint alapit meg^
inkább a szerződő felek akarata szolgál irányadóul. Ezalatt I többi adós
nem a belső, hanem azon akaratot kell érteni, melyet a másik üe rt a hitel
félnek szerződő társáról fel kellett tétéleznie.
"igással
2. A szerződés szavai közönséges értelemben veendők,
III. Az
kivéve, ha az érdekelt felek azt igazolják, hogy a használt ki- ka lmazást
fejezésnek a kereskedelmi forgalomban elfogadott más értelmet késségről '
tulajdonítottak.
Kétség esetében a szerződés szavainak oly értelmezés
adandó, mely mellett az ügylet joghatállyal bírhat.

. J.
A cselekvények és mulasztások jelentőségének megaz aIkaliDjítélésénél tekintettel kell lenni a kereskedelmi forgalomban
krc vonat'

gadott

szokásokra és gyakorlatra.
J&

esetében Í
ker. üzltf
ője magáí:

§. Egyetemlegesség.
f- Az adósok kétféleképpen lehetnek felelősek:
1- aránylagosan és 2. egyetemlegesen.
A magánjogban, ha a szerződésben ki nem köttetett az

a T ü ^ l e t ü k ^ e t e m l e g e S S é J g ' a z a d ó s o k f e j e n k é n t a z a z aránylagosan felelő1Z
Lj *
a ker. forgalom igényeinek meg nem felel, itt
620 s z a b á
fent
'11' ' álíeli '
ty
> É i. az adóstársak egyetemlegesen
asan
előse
'
|
k, hacsak szerződésben az ellenkezőt ki nem kötötték.
lL
:V
i
A K. T. szerint kik oly ügylet által, mely részükről
>eoy ssi Meskedelmi ügyletet képez, egy harmadik irányában közös
Séget vállalna
Ifi \
mL"3
k , egyetemleges adósoknak tekintendők,
f ő n y i b e n a hitelezővel történt megállapodásból az ellenkező
K1
oem tűnik.
Az egyetemlegesség tanából folynak :
1- a hitelezőnek jogában áll követelése végett az egyetemadósokat tetszése szerint, mínuszok közül többet, vagy
megtámadni; ha a követelés tárgya felosztható, jogában
q We nem kötelessége) azt feloszt/a érvényesíteni, anélkül,
4
°
jogát az egész követeléshez azon adós ellen elI ztené, ki ellen azt csak részben érvényesítette,
keroske^ a
f i kflv l
, megtámadott egyetemleges adós a hitelező ellen csak
l f 0 T s o k k a l 6Ihet mcl
ibon jut- f - ^ ^
'
y c k őt személyesen, vagy az adósmind á hitelező ellen illetik. . 7 :
M'telnií zé £kb
^ e r e s k e d e l m i ügyletekben és általában mindazon esemczc
Cn
1
|j
J melyekben a jelen törvény egyetemleges kötelezettséget
T ' ' N VVhi m e g ' a z W e t e m l e g e s adós a követelés felosztását, vagy
'f
L ° 1 a dósok előzetes beperlését nem követelheti, s azért,
a
'
L a h i t e l e z ő az egész követelésért egyedül támadta meg,
Fogással nem élhet.
VC
e
^ífC i ' i k 1
gy e t e mlegességnek ezen elvei a kezesekre is
jznált ki- almasást nyernek. A kereskedelmi jogban csak készfizető
értelmet ¡ j é g r ő l van szó.
rtelmezés

¿r

¡g^s

tó

§. Gondosság, kártérítés és a feléntuli sérelem

,

I. A gondosság. Aki valamely ügyletből gondosságra van
kötelezve, a rendes kereskedő gondosságával köteles eljárni.
Mig a magánjog a gondosság mintaképéül a gondos családapát tekinti, addig a kereskedelmi jog „a" Jrendes kereskedőit
lépteti előtérbe és nagyobb mérvű körültekintést követel meg
mindenkitől, kire nézve az ügylet kereskedelmi ügyletet képez,
tekintet nélkül arra, hogy az illető díjért, vagy ingyenesen jár
el. A gondosság mértékét általában nem lehet meghatározni,
csak egyes konkrét esetekben bírálható el. P l . : lia egy borkereskedő dohos és rossz hordóban szállítja a bort, nem járt
el a rendes kereskedő gondosságával.
II. A kártérítés. Aki másnak szerződésből kifolyólag kárt
okoz, az okozott kárt megtéríteni tartozik, ez magánjogi elv.
Minthogy azonban a kereskedő foglalkozása annak élethivatása
és jövedelmi forrása, másrészt pedig a kereskedelem az áruk
közvetítésében áll, tehát a kereskedő haszna a beszerzési és eladási
ár között való különbözetben rejlik, méltányos, hogy a kereskedő nemcsak azt az árat kapja kártérítésül, amelyért az árut
beszerezte, hanem azt a különbözetet is, amelyért azt eladhat
volna. Ezt a K. T. elvvé emeli, amikor kimondja: oki kártérítést
követel nemcsak az okozott kárt, hanem az elmaradt hasznot is
követelheti.
III. A feléntúli sérelem. Ha viszontszolgáltatásokkal járó
ügyletnél a szolgáltatás aránytalansága a dolog értékének felét
meghaladja, feléntuli sérelemről szólunk.
A 4Ö.ÜUU koronáért vesz Jg-tfil 200.000 koronát érő
földbírtSkpt, akkor A az osztrák polgári törvénykönyv szerint,
álunk is Erdélyben érvényben van — feléntuli
sérelem m ^ t t megtámadhatja a szerződést és a bíróság ha
azt bebizonyimttnak látja a feléntuli sérelmet, itéletileg kimondja a
szerződés érv«vtelenségét.) A ker. forgalomban ennek nincs
létjogosultsága,wnert a kereskedés nyerészkedésre irányul,
gyakran megtörMűk, hogy a kereskedő 50%-kal magasabb
árban adja el a z ^ 9 i t , mint ő azt megszerezte, akkor minden
ilyen esetben me£^madva az ügyletet feléntúli sérelem miatt,
kereskedelmi f o r g a ^ ^ t egyáltalán lebonyolítani nem lehetne.
Ezért a K. T. kimoi|H^Ar/'. ügyletek feléntuli sérelem miatt meg
nem támadhatók.

§. Kereskedelmi ügyletek megerősítése.
A kereskedelmi ügyletek megerősítésére szolgálnak: í. a
foglaló, 2. a kötbér, 3. a bánatpénz.
1. A foglaló azon pénzösszeg, mely a szerződés megkötésének jeléül adatik s amely a teljesítéskor beszámíttatik, vagy
visszaadatik.
Vissza kell adni a foglalót akkor is, ha a szerződés azért
szűnt meg, mert a felek kölcsönösen elállottak, avagy mert
annak teljesítése lehetetlenné vált.
Akinek vétkessége miatt a szerződés nem teljesíthető, az
adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig köteles kétszere
sen visszafizetni.
A szerződésszegő ezenkívül köteles a másik félnek a foglaló összegét meghaladó kárt is megtéríteni.
2. A kötbér az az összeg, melyet azon szerződő fél tartozik fizetni, ki a szerződést nem kellő időben, helyen és
módon, vagy egyáltalában nem teljesítette.
A kötbér összege nincs korlátozás alá vetve. A kötbér
lefizetése által az adósnak nincsen jogában magát a teljesítés
kötelezettsége alól kivonni, kivéve, ha ezt a jogot a szerződés
megkötésekor magának biztosította.
Amennyiben a szerződő felek azon esetre állapították meg
a
kötbért, ha a szerződés nem a kellő helyen, vagy nem kellő
Időben teljesíttetnék, a hitelező a szerződés teljesítése mellett
a
kötbér megfizetését is követelheti. Ha a szerződő felek azért
kötötték ki a kötbért, hogy egyikök valamit abba hagyhasson,
a
kötbér megfizetése akkor jár le, ha az adós a kikötéssel ellenkező eselekényt végzett; ha pedig a kötbér kikötése valaminek
toljesítésére volt irányozva, az az adós késedelmével jár le.
Nem követelhető a kötbér, ha a szerződés teljesítését vétlen
baleset, vagy a hitelező vétkessége lehetetlenné tette, vagy ha
szerződés teljesítését fenntartás nélkül elfogadták.
3. A bánatpénz azon pénzösszeg, melyet azon szerződő
fél ad, vagy igér, ki magának a szerződéstől való visszalépési
J°got ennek elvesztése, vagy megfizetése fejében biztosítani
akarja.
Az a fél, aki a szerződés megkötésekor bánatpénzt adott,
Va
gy ilyet igért, a szerződéstől visszaléphet, amennyiben még
ne
m kezdte* meg annak teljesítését, vagy a másik lel részéről
Egészben vagy részben foganatosított teljesítést el nem fogadta.

97. §. Ker. ügyletek mások részére való teljesítése
viszontszolgáltatással jár. Kamatok.
1. A kereskedő tevékenysége annak élethivatása és ebből
kifolyólag jövedelmi forrása. Nem vélelmezhető tehát az, hogy
szolgálatai ingyéh^ek. A K. T. ezen vélelmet elvvé emeli és
a következőkben juttatja kifejezésre: 1. kereskedő, ki más kereskedő vagy nem kereskedő részére üzlete körében ügyleteket
végez vagy szolgálatokat teljesít; 2. ha valamely dolgot megőriz, e szolgáltatásokért díjat, illetve raktárdíjat követelhet. A
díj nagyságát az előre történt megállapodás, ennek hiányában
az illető helyen divatozó ker. szokás állapítja meg, végre 3. adott
kölcsönök, előlegek, nemkülönben tett kiadások után, a teljesitás napjától kamatokat követelhet.
II. 1. A törvényes kamat 5%, váltónál 6%.
2. A szerződéses kamat 8%-nál magasabb nem lehet.
3. A késedelmi kamat a lejárat napjától jár, ha volt meghatározott lejárati nap; ha nemvolt határozott lejárati nap, akkor
a megintés napjától jár, megintésnek azonban a számla puszta
megküldése nem tekinthető.
Amíg a magánjogban legfeljebb 3 évi kamat követelhető,
a ker. jogban a kamatok a tőkét is meghaladhatják.

98. §. Ker. számlák és folyószámlák.
/
I. A felek üzleti összeköttetéseiből jogok és kötelezettségek származnak, ezért a követeléseket és tartozásokat időközönként megszokták állapítani. A tartozások és követelések
számszerű összeállítása a ker. számla. A számla tehát az üzleti
összeköttetés eredményét tünteti fel. Egyoldalú a számla akkor,
ha csak az egyik félnek varnak követelései, kétoldalú pedig
akkor, ha mindkét fél követelheXjgymástól. Ha a fél a számlát elfogadja, reá nézve kötelezőve\^álik, azaz azt kifizetni
tartozik. Mert ha ezt nem tenné, az elfenjel a számla alapján
beperesítheti. A számla elismerése történhetik szóban, írásban
és hallgatagon is.
x^^
II. „A ker. számlák között különösen fontos a folyószámla
(contocorrent), vagyis oly kétoldalú számla, mely két fél hoszszabb időn át tartó, nyílt, vagy hallgatag szerződésen (folyószámlaszerződés) alapuló, kölcsönös üzleti összeköttetésének (folyó-
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számlaviszony) eredményét feltünteti. A Mek^'Toíyószámlát
legalább is az üzleti év végén lezárják^^AK. T. kimondja, hogy
ha a kereskedő más kemskeéő^vagy nem kereskedővel folyószámlán alapuló iúdetUösszeköttetésben áll, az, kinek a számadás
lezárásakor fennmaradó követelése van, ettől, habár abban kamatok ts" foglaltatnak, kamatokat igényelhet,
y^/'

A KER. ZÁLOG ÉS MEGTARTÁSI JOG.
'X § A jóhiszemű megszerzés védelme.
I. Azon árúk, vagy ingóságok, amelyeket a kereskedő
üzleti körében elárúsított vagy átadott, még abban az esetben
is átmennek a jóhiszemű vevő tulajdonába, ha az eladó nem
volt tulajdonos.
II. A bizományost a bizományi árúkra, a fuvarozót és szállítmányozót a továbbküldés céljából a neki átadott árúkra törvényes zálogjog illeti meg, a megbízó tartozásainak illetőleg a
fennálló szállítási fuvardíjak és egyéb költségek erejéig. Ilyen
törv. zálogjoga van a közraktárnak.
Ugyanilyen a zálogjog a bemutatóra szóló és forgatható
papírok elzálogosításánál, még abban az esetben is, ha azokat
nem a kereskedő adta zálogba.
A kereskedelmi zálogjog érvényességéhez megkívánja a
kereskedelmi törvény, hogy az kereskedelmi ügyletbői eredő
követelés biztosítására szolgáljon és hogy a zálog tárgya ingó
dolog legyen.
III. A kereskedelmi zálogjog megszerzésére a következő
szabályok érvényesek:
1. ingóságok elzálogosítására elegendő, ha az elzálogosító
a kézi-zálogot átadja a hitelezőnek, vagy a hitelező részére egy
harmadiknak;
2. bemutatóra szóló papírok zálogjogát azok tényleges
átadásával, a rendeletre szóló papírokét pedig azáltal szerzi
meg a zálogba vevő, ha a papirost hátirattal ellátva neki, vagy
helyette egy harmadiknak tényleg átadják ;
3. kereskedelmi könyveken alapuló követelések zálogjogát
°lykép szerzi meg a hitelező, hogy átveszi az elzálogosítási
nyilatkozattal ellátott könyvkivonatot és egyben maga az elzálogosítás a kereskedelmi könyvben a zálogba adott követelésnél
feljegyeztetik.

V /
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Ha a kereskedelmi ügyletből eredő zálogszerződést a felek
írásban kötötték meg és az adós nem tesz kötelességeinek eleget,
a hitelezőnek jogában áll követelését a zálogtárgyból kielégíteni
anélkül, hogy köteles volna előbb az adós ellen keresetet indítani ; csak az iránt kell az illetékes bírósághoz fordulnia, hogy
ez rendelje el az elzálogosított tárgyaknak, vagy azok egy
részének az eladását, amit a bíróság az adós meghallgatása
nélkül a hitelező veszélyére és költségére meg is tesz.A hitelezőnek kötelessége, amennyiben lehetséges, úgy az
eladás elrendeléséről, mint a megtörtént eladásról az adóst
azonnal értesíteni és a vételár feleslegét neki átadni.
III. A kereskedő követeléseinek kielégítésére megtartási
joggal is élhet, ami azt jelenti, hogy a hitelező az adós dolgait
nemcsak visszatarthatja, hanem azokból követelését ki is elégítheti.
A megtartási jog közvetlenül a törvénynél fogva illeti meg
a hitelezőt; nem szükséges annak megállapítására külön szerződés. Gyakorolhatja pedig a kereskedelmi megtartási jogot a
hitelező kereskedelmi ügyletekből eredő és lejárt követeléseinek
kielégítése végett adósának azon pénzeire, ingóságaira és értékpapírjaira, amelyek annak akaratával kerülnek tényleges birtokába, vagy rendelkezése alá. De ha e tárgyak akár az adós,
akár egy harmadik által az átadás előtt, vagy az átadás alkalmával meghatározott rendelkezés végett kerültek a hitelező birtokába, nem gyakorolhatja a megtartási jogot.
Kölcsönös kereskedelmi ügyletekből eredő, le nem jár!
követelésekre is gyakorolhatja a hitelező a megtartási jogot, lia
az adós csődbe kerül, fizetéseit beszüntette, vagy ha az ellene
vezetett bírói végrehajtás sikertelen maradt.
Köteles a hitelező a megtartási jog gyakorlásáról az adóst
azonnal értesíteni és amennyiben ez más uton, kellő időben
fedezetet nem ad, joga van a hitelezőnek még az adós ellen elrendelt csőd esetében is — saját illetékes törvényszékénél a megtartott
tárgyak eladását kereset útján követelni és követelését a vételárból — minden más hitelezőt megelőzőleg kielégíteni.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK TANA.
98. §. Az értékpapírokról általában.
I. Az értékpapírok olyan adóslevelek, amelyek nem csupán a
történt hitelezés biztosítására és bizonyítására szolgálnak (mint pl.
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a magánjogi kötelezvények), hanem a követelést önállóan képviselik ugy, hogy az csak az adóslevél papírjában és papirja által var
megtestesítve.
Ha a magánjogi kölcsönkötvény elvész, azért a követelés
cl nem veszett, bizonyítható a bíróság előtt a történt hitelezés
tanukkal, vagy más bizonyítási eszközökkel; ha azonban elvesztettem a bemutatóra szóló i észvényemet, elvesztettem a
kibocsátó bank iránti követelési jogomat; ha véletlenül
elégettem a bemutatóra szóló részvényemet, akkor elvesztettem
« követelési jogomat a részvénytársasági vagyon engemet megillető hányadára.
Az értékpapírokban elvileg a követelés a papir sorsához
van kötve, amelyben az megtestesíttetett; a papir sorsát osztja
a követelés a birói megsemmisítés eseteit kivéve.
II. Az értékpapírokat többféle szempontból osztályozhatjuk.
a) Tárgyukat tekintve lehetnek az értékpapírok : 1. pénzpapirok és 2. árupapirok, aszerint, amint az ellenükben teljesítendő szolgálat pénzösszeg, vagy áru.
b) A kiállító, azaz az adós szempontjából vannak állampapírok és magánpapirok.
c) Aszerint, amint az értékpapírokban megtestesített követelési jogot ki érvényesítheti megkülönböztetünk :
1. rekiapapirokat (névre szóló), ha csak a megnevezett
hitelező;
2. rendeletre szóló papírokat, ha a megnevezett, vagy az ez
éltül kijelölt hitelező érvényesítheti és végre
3. bemutatóra szóló papírokat, amelyek bárki által érvényesíthetők, aki azokat felmutatja.
A hitelező nem lehet más mint a papir tulajdonosa, s a
követelés átruházása nem lehetséges a papir átruházása nélkül.
Birói megsemmisítés esetét kivéve, az adós csak a papir
ellenében tartozik teljesíteni, illetve fizetni.

99. §. A rektapapirok.
I. A rektapapirokon oly értékpapírokat értünk, melyekben a
hitelező határozottan és oly hatállyal van megnevezve, hogy az
adós csak ezzel lép jogviszonyba. A rektapapirok tehát azok, melyek
e
gy meghatározott személy nevére vagy cégére szólnak. A rektapapirt
5*
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forgatni ennélfogva nem lehet, engedmény utján azonban átruházható.
II. Az u j hitelezőkre nézve az engedmény összes következményei vonatkoznak. Az adós az engedményessel szemben
érvényesítheti mindazon kifogásokat, amelyek őt az eredeti
hitelezővel szemben megillették.
Rektayapirok: 1. azon váltó, amelynél a forgatás meg van
tiltva, 2. a közraktári jegy, ha a forgatás meg van tiltva, 3. a
rakjegy, ha nem szól rendeletre, 4. a ker. utalvány, ha nem szól
rendeletre, vagy ha ellenérték van kikötve.

rendeletre szóló értékpapírok.
I. A rendeletre szóló értékpapirokon oly értékpapírokat értünk,
amelyeknél ellentétben a rektapapirokkal — a hitelező szintén meg
van nevezve, de joga van maga helyett más hitelezőket is kijelölni, még pedig forgatmány utján.
A rendeletre szóló papírok két csoportját különböztetjük
meg, u. m . : 1. azokat az értékpapírokat, amelyek már a papir
természetéből kifolyólag rendeleti papírok és 2. azokat az értékpapírokat, amelyek csak akkor rendeleti papírok, ha kifejezetten
rendeletre szólnak.
1. Az előbbieknél az átruházhatóság magához a papiroshoz
fűződik. Ilyenek: 1. a váltó, 2. a közraktári jegy és 3. a névre
szóló részvény.
Ha ezen értékpapírok ilyen kitétellel állíttatnak ki X. Y.
urnák (ha nincs is ott, vagy rendeletére) forgatható értékpapírok. Csak akkor nem forgathatók, ha határozottan megtiltatott a forgatás ilyen, vagy hasonló kitétellel „de nem rendeletére".
2. A rendeleti értékpapírok másik csoportjához tartoznak
azon papírok, amelyeknél az átruházhatóság nem fekszik a
papir természetében, hanem csak akkor válnak rendeleti papírokká,
ha kifejezetten rendeletre szólnak. Ezeket K. T.-ünk a következőkben sorolja fel:
a) a viszontszolgáltatás kikötése nélkül kiállított kereskedelmi
utalványok és kötelező jegyek (ezekről bővebben az utalványok című
fejezetben);
b) a fuvarosok rakjegyei; a rakjegy azon értékpapír, mely
a fuvarozásra átadott árút a forgalomban helyettesíti;
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c) a tengeri hajós-elismervények (Konossament), a tengeri
.haj ós által a fuvarozás végett feladott áruk átvételét elismerő
s a megfelelő kiszolgáltatásra kötelező papir, amely szintén
helyettesíti az árut a fuvarozási forgalomban;
d) a hajókölcsönlevelek, amelyeken á tengeri forgalomban
szokásos — a hajó, a fuvardíj, vagy a rakomány elzálogosításával felvett — kölcsönt értjük, mely csak szerencsés megérkezés
esetében fizetendő vissza;
-e) a biztosítási kötvények.
III. A rendela»T*TA BZÓIÓ értékpapírokat a forgathatóság
jellemzi ellentétben a rektapapirokkal, amelyek forgatmány
utján nem, csak engedményezéssel ruházhatók át. A forgatmány
és engedmény között hatásában nagy különbség van, mert míg
a forgatmánynál a forgatmányos a forgató jogaiba lép és az
előzők nem teljesítése esetén a forgató tartozik a forgatmányosnak teljesíteni, addig az engedménynél az engedményes ugyan
mindazon jogokat birja, amelyekkel az engedményező rendelkezett, de az előzők nem teljesítése esetén az engedményezővel
szemben nincs követelési joga.
Maga a forgatmány nem más, mint a forgatónak (átruházónak) az adóshoz intézett oly irányú parancsa, hogy ne
neki, hanem helyette a forgatmányosnak szolgáltasson. A forgatmánynál a forgató szavatosságot vállal az előzők teljesítési
kötelezettségéért, azaz, ba azok nem fizetnek, akkor ő fizet,
illetőleg visszkeresetileg felelős. A K. T. 294. §-a szerint a
hátirat akkor is érvényes, ba a forgató pusztán nevét, vagy
cégét vezeti az okirat hátlapjára. Ez az üres hátirat. A forgatmánynak ténye ez: „Amit ön ezen papir alapján nekem teljesíteni tartoznék, szolgáltassa helyettem Tóth Péter urnái, kinek
ezért visszkeresetileg felelek. Danner Mihály".
IV. A váltót kivéve a forgatmány az értékpapírok előlapján is helyet foglalhat, de az előlapon csak teljes forgatmánnyal.
V. A K. T. szerint a hátirat utján átruházható értékpapíroknál a forgatmányos birtokosi minőségét a hátiratok
összefüggő és egész ő hozzá lenyúló láncolata által köteles
igazolni. A kitörült hátiratok a birtokosi minőség megbirálásánál nem létezőknek tekintetnek. A hitelező a hátiratok valódiságát vizsgálni nem tartozik.

101. §. A bemutatóra szóló értékpapírok.
I. Bemutatóra szóló értékpapirokon olyan értékpapírokat értünk,
hol a teljesítési ígéret nem egy megnevezett hitelező, hanem a bemutató, illetve a mindenkori tulajdonos javára tétetik, Ezen papíroknál a hitelező egyáltalán nincs megnevezve. A bemutatóra szóló
papírokat az érvényesítheti, aki azt felmutatja.
II. A bemutatóra szóló papírok a következők:
1. A tagsági papírok, amelyek egyetlen faja a bemutatóra
szóló részvény;
2. pénzpapirok, állami kölcsönkötvények, záloglevelek,
sorsjegyek, pénztári jegyek, kincstári utalványok stb.

102. §. A kereskedelmi utalványok.
I. Utalványról akkor beszélünk, midőn valaki az utalványozó egy másiknak, az utalványozottnak meghagyja, hogy egy
megjelölt harmadik személynek, az utalványosnak fizessen.
Kereskedelmivé az utalvány akkor lesz: 1. ha Írásban adatik
és 2. ha rendeletre szól. Utóbbi kellék azonban csak akkor szükséges, ha az érdekelt felek nem kereskedők; ha azonban akár
a kibocsátó, akár az elfogadó kereskedő, bemutatóra is szólhat
a kereskedelmi utalvány. Egyébként magánjogi utalványról
beszélünk. A magánjogi s a kereskedelmi utalvány között a
legfontosabb különbség az utalványozó és utalványos közötti viszonyban van, mert amig előbbinél az utalványozási jogügyletből az
utalványozó és utalványos között semmiféle kötelmi viszony nem
származik, addig a kereskedelmi utalványnál már magából az
utalványból származik kötelem az utalványozó és az utalványos
között s az utóbbi, valamint ennek jogutódai a forgatmányosok,
magából az utalványból visszkereseti joggal birnak az utalványozó ellen, amennyiben az utalványozott nem fizet.
II. Az utalványra a K. T. 298. §-a értelmében a váltótörvénynek fizetés végetti bemutatásra, a fizetésre, az óvásra, az előzök
értesítésére s a fizetési visszkeresetre vonatkozó szubályai is kiterjednek, az idegen váltóhoz úgyannyira közel hozatott, hogy
amennyiben a K. T., vagy a kereskedelmi szokások reá vonatkozólag nem intézkednek, nem az általános magánjog, hanem
a váltójog szabályai nyernek alkalmazást, feltéve, hogy
a kereskedelmi utalványok természetével azok nem ellenkez-
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nek. Ezen az idegen váltóval való nagy hasonlatosság mellett
nagy jelentőséggel bir ama különbségek kiemelése, melyek a
két hitelpapír között vannak. í g y :
1. A kereskedelmi utalvány nem részesül ama perjogi
előnyökben, mint a váltó s kellékei nincsenek oly szigorúan
megállapítva, mint az utóbbié; az utalványból hiányzik a
váltó szó;
2. a váltó tárgya csak meghatározott pénzösszeg lehet, a
mi mellett járulékokat nem szabad kikötni, a kereskedelmi utalványok tárgyai ellenben, pénzen kívül, értékpapirok s más
helyettesíthető dolgok is lehetnek s járulékok is ki köthetők;
3. a váltó szigorúan egyoldalú kötelezettséget állapít meg,
a kereskedelmi utalványnál viszontszolgáltatás is kiköthető,
akkor nem forgatható;
4. a kereskedelmi utalvány sem szűnik meg ugyan, éppen
ugy, mint a váltó, valamely fél halálával; mégis azonban ez
magán az utalványon kiköthető, míg a váltónál ez nem lehetséges.
5. míg a váltónál az intézvényező s a forgatók azt is
ígérik, hogy a váltó el fog fogadtatni, addig a kereskedelmi
utalvány utalványozója és a forgatói csak fizetést ígérnek ugy,
hogy az esetleg előzőleg elfogadás végett eszközölt bemutatás
eredménytelensége éppen ugy nem ad az utalványosnak jogot
elfogadás hiánya miatti biztosítási visszkeresetre, mint az adósnak az elfogadás után beálló csődje sem, biztonság hiánya
miatti visszkeresetre;
7. az utalványnak ilyenformán nem is szükségszerű az
elfogadása, a váltó elfogadásától különbözik még alakilag és
hatás tekintetében i s ;
a) alakilag, amennyiben az előbbi elfogadása nemcsak
magán az utalványon, hanem külön okiratban, sőt szóban is
történhetik;
b) hatás tekintetében pedig annyiban, hogy az elfogadás
által az utalványozott csak az utalványos és jogutódaival
szemben kötelezi magát, de nem egyúttal az utalványozóval
szemben, úgy, hogy utóbbinak követelési és kereseti joga nem
az utalvány, hanem az annak alapját képező viszonyból származhatik csak;
8. a váltó természetéből kifolyólag rendeleti papír, a
kereskedelmi utalvány nem,
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III. Az utalványnak még két különös faját ismerjük: 1. a
csekket és 2. a hitellevelet. J f y ? ( í j
/j ,
1. A csekk oly Írásbéli utalvány, melyben az utalványozó
meghagyja az utalványozottnak (rendesen bankárnak, banknak,
pénzintézetnek), hogy egy előbbi megállapodásuk alapján a
kibocsátónak rendelkezésére álló összegből egy harmadik — az
utalványos — részére fizessen. A csekk kiállítása fizetés végett
történik, a kiállító készpénz helyett csekk-el fizet. A „csekküzlet természete és célja hozza magával, hogy a cheque rendszerint látra szól és hogy azt az utalványos rövid idő alatt
fizetés végett bemutatni tartozik, ha az utalványozó és az előzők
ellen visszkereseti jogát fenn akarja tartani."
2. „A hitellevél (Kreditbrief, Accreditiv), az az értékpapír,
amelyben az utalványozó (Adressant) felszólítja az utalványozottat (Adressat), hogy az utalványosnak (Accreditirte) valamely határozott vagy határozatlan összeget, annak tetszése szerint egyszerre vagy részletekben, akkor és oly részletekben
fizessen, amint azt az utalványos kívánni fogja. Az utalványtól
abban különbözik, hogy az összeget nem kell egyszerre fizetni."

103. §. A kereskedelmi ügyletek megkötése.
I. A ker. ügyletek megkötésének érvényességéhez azok
irásba foglalása, vagy más alakszerűség nem szükséges, ha
csak a törvény ellenkezőt nem rendel.
II. Ha az ügylet megkötéséhez akár a törvény rendelése,
akár a felek megállapodása folytán valamely alakszerűség
szükséges, az ügylet csak az alakszerűség betartása mellett
jön létre. Az írásbeli szerződés érvényességéhez elegendő, ha
azt a kötelezett fél aláírja. Ha a felek valamelyike nem tud
írni, kézjegyét két tanú aláírásával köteles hitelesíttetni, kiknek
egyike által az írni nem tudó félnek neve is aláírandó.
III. Ha az egyik fél ajánlatot tesz, hogy egy bizonyos
kereskedelmi ügyletet meghatározott feltételek mellett kötni
kész, a másik fél, ha neki az ajánlat megfelel, azt elfogadja,
akkor a szerződés létrejött. Ha azonban a másik fél csak bizonyos
feltételek, megszorítások mellett fogadja el az ajánlatot, nyilatkozata nem elfogadás, hanem uj ajánlat.
Távollevők között, ha az ajánlat elfogadására bizonyos
idő ki nem köttetett, az ajánlattevő annyi ideig marad köte-
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lezve, amennyi rendes körülmenyekhez képest a válaszadásra
szükséges.
Ha a kellő időben elküldött elfogadási nyilatkozat a fentebbi
határidő után érkezik meg, a szerződés hatályát veszti, amennyiben az ajánlattevő visszalépését a másik féllel időközben, vagy
az elfogadási nyilatkozat beérkezte után azonnal közölte.
IV. Az ajánlat meg nem történtnek tekintendő, lia annak
visszavonása az ajánlat előtt, vagy azzal egyidejűleg jut a
másik fél tudomására. Az elfogadás hatályát veszti, ha az
ajánlattevő annak visszavonásáról az elfogadási nyilatkozat
megérkezte előtt, vagy ezzel egyidejűleg értesült.
V. Ha a teljesítés megkezdetett visszavonásnak nincs
helye. Oly szerződésnél, mely távollevők között keletkezett, a
megkötés idejéül azon időpont tekintetik, melyben az elfogadási
nyilatkozat elküldetett, vagy elküldés végett feladatott.
VI. A kereskedő, aki egy másikkal üzleti összeköttetésben
áll, vagy ez irányban megbízások teljesítésére vállalkozott,
köteles a nyert megbízás vagy ajánlat iránt azonnal nyilatkozni, ellenkezőleg hallgatása az ajánlat, illetve a megbízás
elvállalásának tekintetik.
Az esetben is azonban, ha az ajánlatot, vagy megbízást
visszautasítja, köteles az egyidejűleg átküldött árúkat, vagy
egyéb tárgyakat az ajánlattevő, vagy megbízó költségein ideiglenesen a lehető károsodástól megóvni, feltéve, hogy azt a
saját hátránya nélkül teheti s felmerülhető költségeire nézve
kellő fedezettel bír.
Egyébiránt az illetékes törvényszék a megbízott kérelmére addig is, míg a tulajdonos másként intézkedik, az átküldött tárgyaknak közraktárba, vagy gondnok őrizete . alá
helyezését elrendelheti.

104. §. A kereskedelmi ügyletek teljesítése.
A kereskedelmi forgalomban roppant fontossággal bír,
hogy a felek a feltételeket pontosan megállapítsák, hogy 1. mit
(tárgy), 2. bol (hely) és 3. mikor (idő) kívánnak teljesíteni?
I. A teljesítés tárgya a legpontosabban akkor van meghatározva, ha azt egyedileg megjelöltük, pl. a kocsigyártónál
egy kocsit kiválasztottunk. Oly dolgoknál pedig, amelyeknél

nem az egyed határoz, a nem, a faj, az alfaj, az osztály, alosztály és a mennyiség pontos megjelölése lényeges.
1. Ha a szerződésben az áru faja és minősége iránt közelebbi meghatározás nem foglaltatik, az adós középfajú és minőségű árut tartozik szolgáltatni.
2. A mennyiség- és mértékegységet illetőleg — amennyiben
más megállapodás nem történt — azon mérték veendő szerződésszerűnek, amely a teljesítés helyén forgalomban van.
3. Ha a teljesítés tárgya pénz, akkor az ezen helyen forgalomban levő pénzben teljesítendő a fizetés és pedig a tőzsdei
árfolyam szerinti átszámítással, ha csak a szerződésben kitett
pénznem ilyen szavakkal „természetben" stb. ki nem köttetett.
A pénzszolgáltatás rendes módja a pénzzel való fizetés és ezt
a hitelező tartozik elfogadni. A teljesítés más módja a fizetés
helyetti adás, t. t. pénz helyett váltóval, utalvánnyal stb. fizetés. A teljesítés további módja a beszámítás, elszámolás,
átutalás stb.
II. A kereskedelmi ügyletek azon helyen teljesítendők,
mely a feleknek határozott, vagy a körülményekből, különösen
az ügylet természetéből vagy céljából kivehető megállapodása
által, teljesítés helyéül kitűzetett.
Ily megállapodás hiányában az ügylet azon helyen teljesítendő, ahol a kötelezettnek a szerződés megkötésekor kereskedelmi telepe, vagy ilyennek hiányában lakása volt.
Ha meghatározott cly dolgok adandók át, melyek a szerződés megkötésekor a szerződő felek tudtával más helyen léteztek,
az átadásnak e helyen kell történni.
Pénzbeli tartozásokat, a bemutatóra szóló és forgatható
papirokon alapuló tartozások kivételével, melyekre az általános
szabály áll, az adósnak saját költségén és veszélyére ott kell
teljesíteni, ahol a hitelezőnek a szerződés kötésekor kereske-^
delmi telepe, illetve ennek hiányában lakhelye volt•J/wtfffefa' é
III. A teljesítés időpontjára nézve is elsősorban a szerződő ö
felek megállapodása irányadó. Amennyiben a teljesítési idő sem
kifejezetten meg nem állapíttatott, sem a körülményekből ki
nem deríthető, a teljesítés bármikor, tehát az ügylet megkötése
után azonnal is követelhető.
Ha a kötelezettség teljesítésére kitűzött határidő meghoszszabbíttatik, a teljesítés más megállapodás hiányában a korábbi
határidő eltelte utáni első nap veszi kezdetét. Kereskedelmi
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törvényünk azon esetre is állít fel szabályokat, midőn a felek a
teljesítési időt megállapították ugyan, de ebben kétes, homályos
körülmények vannak. Eszerint :
1. Kétség esetében a teljesítés helyén szokásos időszámítás tekintetik szerződésszerűnek.
2. Ha teljesítés ideje évszakokra, vagy más időszakokra
határoztatott, annak megállapításánál a teljesítés helyén elfogadott kereskedelmi szokások az irányadók.
3. Azon kötelezettségek, melyek valamely hó közepére
szólanak, a hó 15., azok pedig, melyek valamely hó végére
szólnak, a hó utolsó napján teljesítendők.
4. Amennyiben a kötelezettség a szerződés megkötésétől
számítandó bizonyos idő eltelte után teljesítendő, a teljesítés
időpontjára nézve a következő határozatok irányadók.
a) ha a határidő napokban van megállapítva, a teljesítés
a határidő utolsó napjára esik. Az ügylet megkötésének napja
nem számít ;
b) ha a határidő hetekben, hónapokban, vagy több hóra
terjedő időszakokban van megállapítva, a teljesítés az utolsó
hét, vagy utolsó hó azon napjára esik, mely nevénél vagy számánál fogva a szerződés megkötése napjának megfelel. Ha e
nap az utolsó hónapban hiányzik, a teljesítés a hó végnapjára
esik.
Ugyanezen elvek szerint történik a határidő kiszámítása
akkor is, ha az nem a szerződés megkötésével, hanem más időponttal veszi kezdetét;
c) ha a határidő egy, vagy több egész és fél hónapban
állapíttatik meg, a fél hó, mely alatt a 15 nap értendő, az
egész hónapok után számítandó;
d) ha a teljesítés napja vasárnap, vagy valamely más
közönséges ürviepnapra esik, a kötelezettség a legközelebbi
köznapon teljesítendő;
e) ha a kötelezettség bizonyos időtartamon belül teljesítendő, teljesítésének ez időtartam lejárata előtt kell bekövetkeznie. Ha azonban a kitűzött időtartam utolsó napja vasárnap,
v
a g y valamely közönséges ünnepnapra esik, a teljesítésnek, a
vasárnapot, vagy az ünnepet közvetlenül megelőző köznapon
kelt történnie;
f ) oly szerződéseknél, melyekben a teljesítési idő közelebbi
meghatározása helyett következő kifejezések: „mielőbb", „mi

helyt csak lehet", „alkalmilag", vagy más hasonló általános
kifejezések használtatnak, a teljesítés idejét a fennforgó körülményekhez és az ügylet természetéhez képest a bíróság határozza m e g ;
g) ellenben, ha a teljesítés aként ígértetett, hogy annak
néhány, vagy egy-két nap, hét, hó, vagy év alatt kell történnie,
a néhány, vagy egy-két kifejezés alatt két nap, két lió, vagy
két év értendő. A kötött ügylet teljesítése az arra rendelt napon
a szokott üzleti órákban eszközlendő.

KERESKEDELMI VÉTEL.
105. §. A vételről általában.
T. A kereskedelmi vétel a köztörvényi vételtől elvileg
nem különbözik. „Kereskedelmivé" csak az által válik, h a :
1. akár a vevő, akár az eladó, vagy mindkettő kereskedő;
2. bár egyik sem kereskedő, de a vétel legalább egyik
fél részéről tárgyi kereskedelmi ügyletet képez.
II. A vétel megkötéséhez formaság nem szükséges; megkötött, mihelyt a felek e vétel tárgyára és az árra nézve megegyeznek. Vételre irányuló ajánlatnak -'csak az olyan tekintetik, melyben az áru és ár olyformán van meghatározva, hogy
minden további hozzáadás nélkül e'gyszerű elfogadás által
adás-vételi szerződéssé válhatik. Az u. n. határozatlan ajánlatok, azaz melyek felismerhetőleg többek irányában, különösen
ár- vagy raktárjegyzékek, próbák, vagy mustrák mellett a
mennyiség határozott megjelölése nélkül történnek, kötelezőknek nem tekintetnek.
A vételi szerződésnél szükséges „vételár" meghatározása
különböző módon lehetseges. Hogy vételről beszélhessünk,
szükséges, hogy legalább a vételár felét meghaladó összeg
készpénz legyen, a többi része lehet áru, személyes szolgálat
stb., mert ha az egyéb teljesítések a készpénzt meghaladják,
vagy azzal egyenlők, nem vétel, hanem csere forog fenn,
melyre a kereskedelmi vétel szabályai nem alkalmaztatnak.
K. T.-ünknek a vételár meghatározására vonatkozó intézkedéseit a következőkben foglaljuk össze:
1. Ha a vételárként piaci, vagy tőzsdei ár köttetett ki, egyéb
megállapodás hiányában a teljesítés helyén és idejekor jegyzett

középár értendő. Árjegyzés nem létében a teljesítés belyébez
legközelebb eső piacon jegyzett középár szolgál irányadóul.
E mellett nincs kizárva, hogy az érdekelt fél az illető
piacon a teljesítés idejekor megkötött vételi szerződésekkel, a
jegyzett ártól eltérő középárt igazolhasson; mi felett minden
egyes esetben a bíróság belátása szerint határoz.
2. Oly esetben, midőn a vótelárt az áru súlya szerint
kell kiszámítani, amennyiben más megállapodás nem történt,
vagy a teljesítés helyén divatozó szokás mást nem rendel, a
göngysúly leszámíttatik.
Arra nézve, hogy mit lehessen göngysúly fejében leszámítani, vagy súlyfeleslegül a vevő javára felvenni, vagy mit
lehessen a megromlott, vagy haszonvehetetlenné vált részek
fejében követelni, a szerződés, illetőleg a teljesítés helyén divatozó kereskedelmi szokás szolgál irányadóul.
/
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106. §. A teljesítés helye és ideje.

^

I. A vételi szerződés kétoldalú jogügylet lévén, mindkét
fél tartozik teljesíteni, a hitelező (itt eladó) szolgáltatni, az adós
(a vevő) pedig teljesíteni.
Aszerint, hogy az eladó hol szolgáltat:
1. helyi (piaci, jelenlevők közötti) és
2. helykülönbség melletti (távollevők közötti) vételről szólunk.
Helyi a vétel akkor, ha az áru átadása és az alábbi értelemben vett átvétele ugyanazon helyen történik, ellenesetben
helykülönbség melletti (distanz) vételről beszélünk. Nem mérvadó az, hogy a felek egyazon, avagy különböző helyen laknak,
illetve, hogy az áru az eladó üzletbelyétől különböző helyre
küldetett-e vagy nem, mert ba pl. A. szegedi kereskedő Budapestre feljővén, B. kereskedőnél megvásárol 100 vég vásznat,
melyet B. azután esetleg el is küld 4.-nak Szegedre, a"" két
fél közötti helykülönbség s az elküldés dacára is a vétel helyi,
mert a jogi értelemben vett átadás, illetve átvétel már Budapesten történt meg, s a B. által eszközölt elküldés nem a vétel
lényege, hanem egy a vételen kivül álló oly tevékenység,
melyre az eladó nem a vételnél, hanem csak külön megbízásnál fogva van kötelezve. Más az, midőn A. felir Budapestre
R.-nek, hogy küldjön neki 100 vég vásznat, itten a küldés nem
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esik a vételen kivül, hanem annak kiegészítő része, melyre
az eladó mint ilyen még a vételből kifolyólag van kötelezve,
nem pedig mint föntebb, csak külön megbízásnál fogva, lévén
a helykülönbség melletti vételnél az elküldés azon mozzanata
az eladó szolgáltatásának, mit a helyi vételnél átadásnak nevezünk.
Hol tehát az elküldés átadást jelent, a vétel helykülönbség melletti,
hol pedig az átadás már az elküldés előtt megtörtént, helyi vételröl..beszélünk.
^
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I. A vételnek különböző nemeit részint a K. T., részint
pedig a ker. szokások szabályozzák. Különös vétel a próbaés mustra szerinti vétel, ezen ügyleteket önállóan később
tárgyaljuk.
II. Megkülönböztetünk: 1. a készpénz; 2. hitelezési;
3. előfizetési; 4. napi; 5. szállítási; G. fedezeti; 7. helyi; 8. piaci;
9. záros határidőre szóló és 10. végre halasztó vagy enyhe
határidőre szóló vételt.
1. Készpénzvétel (Kauf por Cassa, Baarkauf) az, amidőn a vételár az
áru átvételekor fizettetik ki.
2. Hitelezési vétel (Kreditkauf), ha a vevő a vételárat az áru átvétolo
után rövidebb, vagy hosszabb idő múlva lizoti, azaz ha az eladó a vételárat hitelezi.
3. Elöjizetési vétel (Praonumerationskauf) az, amelynél a vevő a vételárat előre fizeti (pl. hírlapokra, könyvekre való előfizetés).
4. Napi vétel (Tagskauf) az, amelynél az árut az ügylet megkötésekor
vagy attól rövid időre tartozik az eladó a vevőnek átszolgáltatni.
5. Szállítási vétel vagy határidő ügylet (Lieferungskauf, Zeitgeschäft)
az, amelynél eladó vevőnek csak az ügylet' megkötése után való hosszabb
határidőbon tartozik teljesíteni. Ez az ügylet igen fontos a tőzsdei forgalomban.
6. Fedezeti vétel az, amidőn a vevő, mert az eladó nem szállította
neki az árút, ugyanolyan, ugyanannyi minőségű árút vesz mástól és amennyibon annak vételára magasabb lett volna, mint azt az első eladónál megrendelte, az első eladó köteles az árkülönbözetet megtéríteni.

7

g' A helyi és a helykülönbség mellett való vételt az előző szakaszban tárgyaltuk.
9. A záros határidőre szóló vagy jixvétel az, amelynél ilyen és hasonló
kifejezésekkel „fix", „promt", „pontosan", „legkésőbb" kötik ki a teljesítési
időt, pl. szállítandó hetonkint, havonta szállítandó az árú.
10. Halasztó vagy enyhe határidőre szóló vétel az, amelynél egy
bizonyos időközökben kell a szerződést teljesíteni.
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yoT§. Az eladó kötelességei és felelőssége.
I. Az eladónak legfőbb kötelessége, hogy az árút a vevőnek a megállapított minőségben, mennyiségben, helyen, időben
és módon átadja.
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Helykülönbség melletti vételnél az eladó átadási kötelezettségének az árú elküldésével tesz eleget. Ha az árú a
vevőnek más helyről küldendő át és ez az átküldés módja
hánt nem rendelkezett, az eladó felhatalmazottnak tekintetik
arra, hogy a vevő helyett a rendes kereskedő gondosságával
intézkedjék, különösen, hogy azon személyt, ki által a fuvarozásnak történnie kell, kijelölhesse.
Az eladó tehát első sorban a vevő utasításához képest
köteles eljárni, ha attól sürgős ok nélkül eltér, azaz eltérése a
rendes kereskedő gondossága által nem indokolt, a vevő
irányában felelős, viseli az eltérésből eredő kárt.
II. Az átadásnak kellő helyen, időben és módon kell
történnie. Ha az átadás nem kellő helyen és módon történt,
a vevő az árút átvenni nem köteles. Ha az átadás nem kellő
időben történt, az történhetett úgy, hogy az a) árú elkésve
érkezett a vevőhöz, b) korábban érkezett a vevőhöz.
Ha az árú elkésve érkezett a vevőhöz és kellő időben
adatott fel és a küldés veszélyét a vevő viseli, az eladó a
késedelemért nem felelős. Ha azonban az árú későn adatott
fel, vagy a küldés veszélyét az eladó viseli, akkor joga van
vevőnek az árút el nem fogadni, de köteleserről az eladót értesíteni, az árút rendelkezésre bocsátani és annak megőrzéséről
gondoskodni.
III. Az átadásnak az árú minőségét illetőleg is kellően
kell történnie, az eladó köteles teljesítéskor a kiválasztott
egyedet (pl. az istálóból kiválasztott lovat), faji vételnél a
szerződésben meghatározott minőségű és mennyiségű árút,
szerződés hiányában a törvényi kellékeknek megfelelő (középfajú és minőségű) árút átadni, különben a vevő irányában
felelős.
A vevőnek e felelősségen alapuló jogai a K. T. szerint a
következők: Ha az árú a kikötött vagy törvényi kellékeknek
ftieg nem felel, a vevőnek jogában áll az ügylettől elállni vagy
a vételár aránylagos leszállítását követelni. E mellett azonban
jogában áll a vevőnek kártérítést követelni.
Eladó ezen felelősségét illetőleg kimondja a K. T.: a vevő,
azon kifogással, hogy az árú, a kikötött vagy törvényi kellékeknek meg nem felel, nem élhet, ha a hiányokat, az átvételtől
számított hat hó eltelte után fedezi fel; hogy ha az eladót a
hiányokról, az átvételtől számítandó hat hó alatt nem értesíti.
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Ebből kifolyólag a vevőnek hiányokra alapított kereseti joga
az eladó ellen az átvételtől számítandó liat hó eltelte után
elévül.
1. Ezen liat hónapi elévülési idő alól kivételt képez azon
eset, ha kereskedelmi szokások rövidebb elévülési időt állapítanak meg.
2. Ha a felek szerződésileg hosszabb vagy rövidebb elévülési időben állapodtak meg.
3. Csalás esetében.
Úgy az eladónak mint a vevőnek jogában áll az árút az
átvétel alkalmával vagy annak később felmerült hiányait szakértői szemle útján megállapítani.
IV. Az eladó köteles a kikötötimennyiségű árút szállítani,
tehát sem többet, sem kevesebbet. Ha' a vevőnek az árú mennyisége ellen kifogásai vannak, jogában áll azt az eladó rendelkezésére bocsátani, de egyszersmind köteles annak ideiglenes
megőrzéséről gondoskodni.
Az árú mennyiségére befolyással vannak: 1. a göngysúly
(tara), 2. súlyfelesleg (Gutgevicht supratara) és 3. refactia.
1. Göngysúlyban a becsomagolásra szánt tárgynak (zsák,
láda, hordó) súlyát értjük, amely az árúnak súlyával (tiszta
súly, nettó súly) együtt teszi a teljes súlyt (bruttó súly).
Erre nézve a K. T. elrendeli, mint már szó volt róla, hogy
megállapodás hiányában a göngysúly leszámítandó.
2. Súlyfeleslegen a tiszta súlynak azon hányadát értjük,
amelyért a vevő vételárt nem fizet.
3. Refactián alatt azon átalányt értjük, amelyet a használhatatlan vagy tisztátlan alkatrészek fejében a vételárból leszámítunk. Úgy a súlyfelesleg, mint a refactiára vonatkozólag
első sorban a felek megállapodása, annak hiányában a teljesítés
helyén divatozó kereskedelmi szokás az irányadó.
V. A méréssel és mérlegeléssel járó költségeket egyéb
megállapodás hiányában vagy amennyiben a kereskedelmi szokás
mást nem rendel, az átadással járókat az eladó, az átvétellel
járókat a vevő tartozik viselni.
VI. Az átadás megtörténtéig lia a vevőt késedelem nem
'erheli, az eladó a dolgot rendes kereskedői gondosságával megőrizni tartozik.
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109. §. Az eladott tágyat értető veszély viselése.
I. Fontos kérdés az, hogy mikor megy átfa dolog veszélye
a vevőre és meddig viseli a veszélyt mr eladó. A K. T. szerint
azon időponttól kezdve, amidőn az a r y a szállítmányozónak
vagy a fuvarozónak átadatott, a veszélyt, mely az árút éri, a
vevő viseli. Ha azonban a vevő az oíkiildésre nézve különös
utasítást adott (pl. a vasuton^való szállítást kötötte ki), és az
eladó attól sürgős ok nélkül feltér,/pl. vízen szállítja az árút), az
abból eredő kárért felelős. A
II. A veszély, mely az^árgí fuvarozás közben éri, az eladót
akkor terheli, ha a hely, hogá a fuvarozásnak történnie kell,
reá nézve teljesítési hely. fPl. X. szabadkai kereskedő elad egy
szegedi fineveldének 100/firb vaságyat, ugy hogy azt berendezni
tartozik, tehát ba Szabadkától Szegedig az árúnak útközben
baja történik, illetveaytnegsérül, az eladót terheli a kár, veszély.)

. A vevő kötelezettségei.

hogy

nem
meg-

A vevő kötelezettsége: 1. a vétel tárgyának az átvétele ;
2. a vételár kifizetése.
I. Átvétel. A vevő az árút, amennyiben az a szerződésnek,
vagy különös' megállapodás hiányában törvényi kellékeknek
megfelel,- átvenni tartozik. Az átvételnek, ha más megállapodás
nem történt, vagy a helyi szokás mást nem kíván, azonnal
kell történnie. Ha az árú a vevő megrendelésének meg nem
felel, nem kötelessége azt átvenni, hanem amint már szó volt
róla, az árút az eladó rendelkezésére bocsájtja. Az árút addig,
míg az eladó intézkedhetik, megőrizni tartozik. Ha az árú megromlásnak van kitéve s a késedelem veszéllyel jár, a megőrzési
kötelezettség elesik s a vevő kötelességében áll az árút eladni.
Ha az árúnak piaci vagy tőzsdei ára van, akkor az eladás
szabadkézből, egyébként hiteles személy közbenjöttével nyilvános
árverés utján történik.
Amennyiben a vevő az átvételre kötelezve van s abban
öt késedelem terheli, az eladónak jogában áll az árút a vevő
veszélyére közraktárban vagy valamely magánszemélynél elhegyezni, vagy pedig azt, ba az árúnak piaci vagy tőzsdei ára
v
an, akkor az eladás szabad kézből, egyébként hiteles személy
közbenjöttével nyilvános árverés útján történik. A vevő az eladásról
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azonnal értesítendő. Az eladó egyúttal a késedelemből eredő kárt
is követelheti.
II. A vételár kifizetése. A vevő kötelezettsége másodsorban
arra irányul, hogy a vételárt kifizesse mihelyt az árut átvette,
hacsak: 1. felek megállapodása, 2. kereskedelmi szokás és, végre
3. az üzlet természete az ellenkezőt nem kivánja. Ha a vevő a
vételár kifizetésének kellő időben eleget nem tesz, az eladó
nem köteles az árut kiszolgáltatni, hacsak hitelre történt vétel
K
nem kivánja.
.
'
*

11. §. Az eladót és vevőt illető jogok.
A \zerződ<A felek közül az, aki a teljesítés helyett
arról a
kártérítéstNkövetelVragy a szerződéstől elállni
másik felet azonnalNértesíteni tifNtozik. Erre \ezve a övetkező
elvek szolgálnak iránVidóul:
\V
1. HV az <Hadó aieljesítés helytót a«
elmes
vevő rovás&ra kivtóija ehtóni, a m e n n y i n az áriX piaci,
tőzsdei á r r a l b i r , a X e l a d á X a kitűzött Jiatáridő\eltelte Vtán
azonnal köteXs eszközölni. ÍSJenkezŐleg\z eladás n \ m a ví
rovására törtednek tetóntetilcllr A késedXmes vevő\előlegí
felszólítása ez \ s e t b e n Rum sNksé^es ugZuu, do az
eredményéről azotóial értesrteni keX
V
2. Ha ellenbeV a vevő X késedelmes eladó\í]enében tél
jesítés helyett kártérítést köyétoh erfneX tárgyát oW áruknál,
melyek piaci, iiletőle^őzsdei ártól birin^k, azon kft+Önbőzet
képezi, mely a teljesítéX helyén ésNjdejekoi\i szerződési és piaci
illetőleg a tőzsdei ár köAtt m u t a t k o z ó A késedelmet mindenik
félnek jogában áll óvMevsllel igazolnnN

A vétel különös nemei.
A vételitek különös fajai:
1. Megtekintés, vagy próba
szerinti a vétel, ha a vevő előbb megtekinti az árut s csak miután
kijelenti, hogy a vételt akarja, azután válik megkötötté az ügylet.
A vevő akaratát vagy azonnal, vagy a megszabott, illetve
a szokás által meghatározott idő alatt, esetleg szokás hiányában
az eladó felszólítása után azonnal tartozik kijelenteni. Ha a vevő e
határidőben nem nyilatkozik s neki az árú átadatott, a vétel megkötöttnek, ha pedig át nem adatott, meg nem kötöttnek tekintendő.
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2. A mustra, vagy próba szerinti vétel véglegesen megkötött vétel; azonban itt a vevő kiköti, hogy az áru a neki
átadott mustrának, vagy próbának megfelelő legyen.
Ha már most a vevő azt állítja, hogy az áru a mustrának
meg nem felel és ezt a mustrával igazolja, a vétel az eladó
hibájából felbomlik és az eladó kártérítéssel tartozik. Ha ellenben a vevő az átvett mustrát felmutatni nem tudja, az áru
mustra szerintinek veendő.
SÍ

f

'

K

113. §. A bizományi ügyletek.
I. A bizományi ügylet megkötése akkor történik bizományba,
ha azt a megbízó saját nevében ugyan, de a megbízó részére eszközli. Ki ilyen ügyletek megkötésével iparszeriíleg foglalkozik,
bizományosnak tekintendő. A bizományi ügylet fogalmának lényeges kellékei a következők:
1. Szükséges kellék, hogy a bizományos az ügyletet saját
nevében kösse, ebben különbözik a meghatalmazótól, aki meghatalmazója nevében köti az ügyletet és az alkusztól, aki csak
közvetíti az ügylet megkötését.^
Ha az ügyletet a megbízó határozott kívánságához képest
a megbízott nemcsak at ő részére, hanem az ő nevében is
\köti, az nem bizomány, hanem megbízás.
2. Szükséges, hogy a s bizományos az ügyletet a megbízó
részére kösse, ebben különbözik a közvetlen (propre) kereskedőtől.
3. Szükséges továbbá, hogy az ügylet ker. ügylet legyen.
Leggyakoribb tárgya a bizománynak a vétel és ekkor vételi
bizomány ról, és az eladás akkor eladási bizomány rőt szólunk.
II. Bizományos tehát a z : 1. aki bizományi ügyletek kötésével iparszerűleg foglalkozik, 2. aki különben kereskedő és
alkalomszerűleg köt bizományi ügyletet.
III. A bizományi szerződés megszűnik:
1. Visszavonás által. Ha a megbízó a megbízást visszavonja
és e visszavonás a bizományoshoz előbb érkezik, mintsem a
megbízás teljesítéséről szóló tudósítás feladatott volna; a bizományos nem élhet többé azon joggal, hogy mint eladó vagy vevő
felléphessen.
2. Felmondás által. Tartozik azonban az elhalaszthatatlan
teendőket addig végezni, amig a megbízó intézkedik, illetve
intézkedhetik.

3. A megbízó halálával csak abban az esetben szűnik
meg a megbízás, ha csak a megbízó életére adatott.
4. A bizományos halálával, de az örökös erről a megbízót
azonnal értesíteni köteles.
5. A megbízás tárgyát képező dolog befejezésével.
IV. A bizományi ügyletből eredő jogviszonyok. Azon ügyletek által, melyeket a bizományos harmadik személyekkel köt,
jogosítva és kötelezve ő lesz; a megbízó és harmadik személy
között sem jogok, sem kötelességek nem származnak. Ha tehát
X a megbízó, Y a megbízott s Z a vevő és Z F-tól vásárol,
csak Y követelheti Z-tól a vételárat, viszont Z csak F-tól
követelheti mindazt, amit neki vevőnek követelni joga van. A
bizományos által kötött ügyletekből eredő követeléseket a megbízó az adós ellen csak akkor érvényesítheti, ha azokat a
bizományos átengedte.
V. A bizományos kötelezettségei két irányban terjednek: A)
a megbízás kivitelére, B) a bizományi árúkra.
A) A K. T. szerint: a bizományos az ügyletet a rendes
kereskedő gondosságával, a megbízó érdekeinek megfelelőleg s
a megbízás érdekében köteles ellátni; tartozik továbbá a megbízót a szükséghez képest tudósítani s őt különösen a megbízás
teljesítéséről értesíteni; kötelességében áll végre a megbízónak
az ügyletről számolni s irányában azt, amit az ügylet alapján
követelhet, teljesíteni.
1. A bizományos a megbízó érdekeit köteles szem előtt
tartani még akkor is, ha azok az ő érdekéivel ellenkeznek. A
megbízás értelmében és a rendes kereskedő gondosságával
köteles ^eljárni.
(Haavjűzományos nem a megbízás értelmében jár el, a
megbízó neniköteles azt a saját részére megkötöttnek tekinteni
s ez esetben kárteiftóst követelhet.
2. A bizományos Rüfeles a megbízót a szükséghez képest
értesíteni a kötött ügyletrőv^ágezen értesítés, sem pedig annak
elmulasztása kártérítésre nem kotelezQ
3. A bizományos köteles az ügyletről számolni és a megbízóval a szerződő fél nevét közölni, különben a megbízó őt
tekintheti szerződő félnek.
4. A bizományos köteles azt, amit a megbízó az ügylet
alapján követelhet, irányában teljesíteni, mindazt amit a megbízásból kifolyólag birtokba vett, mint árut, pénzt stb. a meg-
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bízónak átadni, harmadik személyek ellen szerzett követeléseket átengedni. A bizományos a bizományi díjon felül a megbízó
beleegyezése nélkül a maga részére előnyöket nem szerezhet.
Ha a bizományos kedvezőbb feltételek mellett köti az ügyletet,
mint amelyeket a megbízó megállapított, az ebből származó
előny, azaz többlet a megbízót illeti.
5. Ha a megbízó az eladási vagy vételárt kijelölte, limito
bizományról szólunk. Ha az eladási bizoménynál a bizományos
a részére kijelölt áron alul ad el, a megbízónak az árkülönbözetet megtéríteni tartozik, amennyiben nem igazolja, hogy az
eladás a kijelölt áron nem volt teljesíthető és hogy az eladás
által a megbízót kártól óvta meg. A vételi bízományra nézve
azt mondja a K. T., hogy ha a bizományos a vételnél a kijelölt
áron tul megy, a megbízó az ügyletet visszautasíthatja; a
megbízó azonban, ha ezt visszautasítani akarja, erről a bizományost a nyert tudósítás után azonnal értesíteni tartozik.
6. Ha a bizományos a megbízó beleegyezése nélkül harmadik
személyeknek előlegez vagy hitelez, azt a saját veszélyére teszi.
Amennyiben azonban a vételár hitelezése az üzlet helyén
divatozó kereskedelmi szokás által igazolható, erre a bizományos is fel van jogosítva, feltéve, hogy megbízójától ellenkező
utasitást nem kapott.
^ K bizományos, ki jogosítlanul hitelbe ád el, a vételárt
adóskebK^zonnal lefizetni tartozik, ha megbízó a hitelre történt
eladást j ó v ^ a m n hagyja. Amennyiben a bizományos igazolni
képes, hogy készfizetés mellett csak csekélyebb ár lett volna
elérhető, csak ezen árh ha pedig ez a megbízó által megszabott árnál csekélyebb volri^.^az árkülönbözetet is megtéríteni
tartozik.
A bizományos a vele szerzőfftH^Ufizetési, vagy egyéb
kötelezettségeiért egyenes adósként felelfrs«4&gel tartozik, ha
ezt elvállalta, vagy ha a felelősség őt a sajiHKiizlete helyén
divatozó kereskedelmi szokásnál fogva terheli. Ez a ^ k r e d e r e
felelősség, ennél a bizományos készfizető kezesnek tekintetük
B) A bizományos felelőssége és kötelezettségei a köveíkezők:
1. az árúk átvételénél. Ha az árún, mely a bizományosnak
beküldetett, az átvételkor külsőleg felismerhető sérülések vag.
hiányok mutatkoznak, a bizományos különbeni kártérítés terb
alatt a megbízó érdekeit a száliíimányozó vagy fuvarozó elle
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nében megóvni, az árú mibenlétének igazolására szolgáló bizonyítékokról gondoskodni s erről a megbízót azonnal értesíteni
tartozik;
2. az árú megőrzésénél. Ha az árúban oly változás történik, mely miatt az értéktelenné válhatnék, amennyiben a
megbízó utasítását időrövidség miatt kikérni nem lehet, vagy
ha ez utasításával késiig a bizományos az árút
•7otn
íffvnnAy.t teheti a bizományos minden
oly esetben, midőn a megbízó, habár erre a dolog természete
szerint kötelezve volna, az ánVríránt nem rendelkezik.
A bizományos a gondviselés^ alatt levő árúban történt
kárért felelősséggel tartozik, amennyiben igazolni nem képes,
hogy a kár rendes kereskedő gondosságával elhárítható nem
volt. A biztosítás elmulasztásáért csak azx^setben felelős, ha
az árú biztosítására a megbízótól utasítást n y b | p
VI. A bizományos jogai. 1. A megbízás fogalmából következik, hogy a megbízó köteles a bizományosnak mindazt megtéríteni, amit az az ügyletre készpénzben kiadott, vagy arra
hasznosan vagy szükségkép fordított és az esetleg már elvállalt
kötelességei alapján fordítani köteles lesz.
Sőt még az esetben is tartozik megbízó ezokot megtéríteni, ha a
bizományos saját fuvarozási eszközeit, raktárait stb. használja.

Minthogy pedig a kereskedő tevékenységét a viszontszolgáltatás teszi gyümölcsözővé, következik, liogy a bizományos
a megbízó iránt való szolgálataiért viszontszolgáltatást követelhet és ez a bizományi díj.
A bizományi díj nagyságát 1. a felek megállapodása,
2. annak hiányában a bizományos telepének helyén divatozó
ker. szokás állapítja meg.
Ha a bizományos a szerződő fél kötelezettségeiért jótállást
vállal (star delcredere), ezért külön díjat követelhet. A díj
rendszerint csak akkor követelhető, ha az ügylet foganatba
ment, feltéve, hogy az ügylet meghiúsulását nem a megbízó
hibája okozta. Eladási bizománynál azonban, ha az ügylet
a bizományos hibáján kívül nem volt foganatosítható (pl. az
eladás az árú silány minősége miatt nem 'volt eszközölhető),
az az árú visszaadásakor díjt követelhet, amennyiben azt a
helybeli ker. szokás megengedi. (Kiszolgáltatási díjnak nevezzük, rendszerint a bizományi díjnak a fele, azonban lehet
magasabb és alacsonyabb).

.135
2. A bizományost törvényes zálogjog illeti m e g : a) a
bizományi árúkra, amennyiben azok birtokában vannak és azok
fölött általában, különösen hajóséiismervények, rakjegyek vagy
közraktári jegyek által rendelkezik, amennyiben a bizományi
ügyletre fordított költségek és bizományi díjak, előlegek, kölcsönök és elvállalt váltói és egyéb követelésekből származnak;
b) a bizományi ügyletből eredő és folyószámlán alapuló követelések erejéig.
Ha a megbízó csődbe jutna, a bizományos a fentiekből
származó követelési jogát a többi hitelezőt megelőzőleg elégítheti ki.
VII. A bizományos mint önszerzödö fél. A bizományi ügylet
célja az, hogy a bizományos a megbízó árúját egy harmadik
személynek eladja, vagy a megbízó részére egy harmadik személytől vásároljon. Megtörténhetik, hogy egy harmadik személy
nem is szerepel, hanem maga a bizományos veszi át a harmadik személy szerepét és ekkor a bizományos önszerzödö fél. (PJ.
Szabó András megbízó megbízza Kiss Áront, hogy részérc
1Q00 m.-mázsa 1-ső minőségű sörárpát vásároljon, Kis Áronnak azonban magának van 1000 mm. megfelelő árpája, tehát
ő ezt |fogja Szabó András megbízónak szállítani, akkor Kis
Áron egy személyben bizományos és eladó.)
K. T.-ünk az eladási és vételi bizomány esetére kimondja,
hogy ha a bizomány tárgyát tőzsdei vagy piaci árral biró árúk,
váltók vagy értékpapírok vétele vagy eladása képezi, a bizományos, feltéve, hogy megbízója másként nem rendelkezett, a
megveendő árúkat maga szolgáltathatja, az eladásra szánt
árúkat pedig vevőként me
m a bizományos
eladót, illetve
a megbízás teljesítéséről
vételi bizománynál a veví
. bizományost a
megbízó eladónak, illetve
a a bizományos
mint önszerzödö fél jár el, a bizományi díjat szintén követelheti úgy, mintha egy harmadik személy is szerepelt volna az
ügyletben.

114. §. A szállítmányozási ügylet.
s

I. Árúk hajósok vagy fuvarosok által leendő továbbküldéséj nek elvállalása szállítmányozási ügylet, ba: 1. az illető ezzel
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iparszerüleg foglalkozik, 2. ha a kereskedő anélkül, hogy cz
rendes üzleti köréhez tartoznék, egyes ily szállítási ügyletekre
vállalkozik.
A szállítmányozási ügylet nem egyéb, mint egy oly bizományi ügylet, amelynek tárgya a fuvarozás. Amennyiben a
szállítmányozási ügyletre külön szabályok nem intézkednek, a
bizományi ügyletre vonatkozó intézkedések az irányadók. Amig
a bizományi ügyletnél három személy szerepel, u. m.: 1. a
megbízó, 2. a megbízott, t. i. a bizományos és 3. a harmadik
személy, aki mint eladó vagy vevő szerepel, addig a szállítmányozási ügyletnél rendszerint négy személy szerepel, u. m.: 1.
a megbízó (feladó), 2. a szállítmányozó (bizományos), 3. a
fuvarozó, aki a szállítmányozóval kötött szerződésből kifolyólag
az árú fuvarozását valóságban eszközli és 4. a címzett vagy
átvevő, azaz a személy, akihez és akinek részére az árú szállítandó. A szállítmányozónak az átvevővel szemben csak az a
kötelessége, hogy azt az árú elküldéséről értesítse. Az átvevőnek kereseti joga nincs a szállítmányozó ellen, csak akkor :
1. ha az átvevő a feladó megbízottja, vagy 2. akkor, ha a
£ feladó és átvevő egy személy.
1 7 7 j Á ^ h IL A szállítmányozó kötelességei. Mint a bizományos, a
'— / 'A4 szállítmányozó is a rendes kereskedő gondosságával köteles
eljárni. A szállítmányozó az árúk átvételénél és megőrzésénél,
a fuvarozók és közvetlen szállítmányozók megválasztásánál s
általában az elvállalt szállítmányozás eszközlésénél felmerülő
károkért felelős, ha nem a rendes kereskedő gondosságával
járt el. Ezt a szállítmányozó tartozik igazolni. Három esetben
fokozottabb a szállítmányozó felelőssége, nevezetesen: 1. ha a
szállítmányozó és feladó között a fuvarozási költségek eleve
bizonyos összegben megállapíttattak, a szállítmányozó más
megállapodás hiányában a szállítmányozást eszközlő fuvarozók
és közvetett szállítmányozók eljárásáért egyenes felelősséggel
tartozik.
2. Ha a szállítmányozó a fuvarozásnak a feladó által kijelölt módjától vagy nemétől fontos ok nélkül eltér, a vétlen
balesetért is felelős. Kivételnek e tekintetben akkor van helye,
ha a szállítmányozó igazolhatja, hogy a vétlen baleset a meghagyás pontos teljesítése mellett is bekövetkezhetett volna.
3. Ha a fuvarozást maga a szállítmányozó eszközli, akkor
a szállítmányozó mint önszerződő fél szerepel.

.137
A szállítmányozó ellen támasztható keresetek egy év alatt
évülnek el. Ezen határidő az árú teljes elveszése esetében azon
nappal veszi kezdetét, melyen a kiszolgáltatásnak történni
kellett volna, egyéb esetekben pedig akkor, amidőn az árút
átvevőnek kiszolgáltatták.
f ^ S III. A szállítmányozó joga. A szállítmányozónak joga van
•'-követelni 1.) saját díjain kívül költségeinek, kiadásának s
mindannak
megtérítését, mit a szállítmányoáltalában
zásra szükségkép, vagy hasznosan fordított. A kialkudott fuvardíjnál magasabbat azonban fel nem számíthat; 2) követelhet
jótállási díjat, amennyiben a fuvarozókért és szállítmányozókért
felelősséget vállalt; 3) szállítmányozási díjat. A szállítmányozási
díj nagyságára nézve a felek megállapodása az irányadó, ennek
hiányában a helybeli szokás szolgál irányadóul.
Oly esetben, midőn a feladó és szállítmányozó közt a
fuvarozási költségek eleve bizonyos összegben megállapíttattak,
szállítmányozási díj csak úgy számítható, ha azt világosan kikötötték.
A szállítmányozónak törvényes zálogjoga van azon árúkra
nézve, amelyek neki szállítmányozásra átadattak, amennyiben
azok birtokában van, vagy azok felett rendelkezhetik, a szállítmányozási és fuvardíjak, a költségek és kiadások, nemkülönben
az árúkra adott előlegek erejéig.
IV. Ha az ellenkezőjét a megbízó, illetve a feladó ki nem
kötötte, a szállítmányozó önszerződő fél gyanánt felléphet, ekkor,
minthogy ő egyszersmind a fuvarozó, a fuvarozó jogai és kötelességei illetik.

A FUVAROZÁSI ÜGYLET.
A fuvarozási ügylet fogalma s általános alapelvei.
I. Fuvarozási ügyletnek az tekintendő, mely árúknak szárazon,
vagy vízen való fuvarozása iránt köttetik, feltéve:
a) hogy az átvitel nem csupán a vállalkozó saját erejével,
vagy a szállítandó árú (pl. marba) saját mozgóképessége által
történik, (pl. hajóvontatás).
b) hogy a más helyre szállítandó árú a vállalkozó birlala-

tába bocsájtatik, közvetlenül az ő gondviselése alá helyeztetik.
Az ezen értelemben vett fuvarozási ügylet is azonban
csak akkor tartozik a K. T. szabályai alá, ha
a) az szárazon, vagy folyókon és belvizeken eszközöltetik;
b) csak fuvarozó, azaz olyan személy által, ki fuvarozási
ügyletekkel iparszeriilog foglalkozik;
c) vagy bár nem fuvarozó, de mégis kereskedő által, üzleti
körében.
A fuvarozás történhetik helyről-helyre, de lehetséges ugyanazon helyen belül is.
II. A fuvarozásnak 3 faja különböztetendő m e g ;
1. szárazföldi; 2. bel- és folyóvízi; 3. tengeri.
A szárazföldi fuvarozás ismét kétféle lehet:
a) közönséges szárazföldi fuvarozás;
b) vasúti százazföldi fuvarozás. A vasútinál pedig meg kclJ
különböztetni:
1. a belföldi és
2. a nemzetközi vasúti fuvarozást.
A tengeri fuvarozást a tengeri kereskedelmi jog szabályozza.

A fuvarozási szerződés.
I. A) A feladó és fuvarozó között kötendő fuvarozási szerződés érvényességéhez általában semmiféle alakszerűség nem szükséges. Mégis azonban az írásbafoglalás annyira szokásossá vált.
hogy az csak egyes esetekben (pl. fuvarozás egyazon városon
belül) szokott mellőztetni. Az írásba foglalás rendes alakja a
fuvarlevél, értve ezalatt a feladó által egyoldalúan a címzetthez
nyílt levél, (vasútnál megállapított formula) alakjában kiállított
azon okirat, mellyel a feladó a fuvarozási szerződés alapján a
címzettnek az árú megérkezését jelzi, s mely a feladó által a
fuvarozónak adatván át, az árút a címzetthez kíséri s a fuvarozás teljesítésével utóbbinak kiadatik. Ennek kiállítását a fuvarozónak joga van követelni a feladótól és a célja főleg az, hogy
a szereplő személyek és a szerződés közelebbi feltételei feltiintettessenek. Mint ilyen bizonyító erővel is bír, még pedig nem
csak a benne tartalmazott adatok valósága, hanem az iránt is,
hogy a fuvarozó az ott felsorolt árúkat fuvarozás végett tényleg
átvette. A fuvarlevél e szerint magában foglalja:
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I. Az áru megjelölését minőség, mennyiség és az ismertető
jelek szerint; 2. a fuvarozó nevét és lakhelyét; 3. a feladó
nevét; 4. annak nevét, kinek az árú kiszolgáltatandó; 5. az
árú rendeltetési helyét; 6. a fuvardíjra vonatkozó határozatokat;
7. azon különös megállapodásokat, melyek a felek közt egyéb
pontok, különösen az út irányára, az árú megérkezési ideje,
vagy az esetleges késedelemre nézve létrejöttek; 8. a kiállítás
helyét és idejct.
Példa fuvarlevelekre.
Szeged, 1906 január 15.
Szepesi János urnák
Bácsföldvár.
Kiss Péter helybeli fuvaros által küldök ezennel három
napi szállítási idő és egy kilogramm után négy fill.-nyi fuvardíj
kikötése mellett.
S. M. jegyű 595. számú 1 hordó cukrot
560 kg.-mal
„ „
„
997.
„
1 láda fűszerárut 210 „ „
összesen 770 kg.-mot, melyeket a fuvarozónak jól csomagolva
adtam át. Szíveskedjék ezen küldeményt átvenni és a kikötött
fuvardíjt kifizetni.
Singcr Márton.
II. A fuvarlevél mellett szokásos okiratok még a fuvarozásnál :
1. fuvarlevél másodlatok, melyek kiállítására a vasutak
kötelezve vannak;
2. átvételi elismervények és feladási vevények;
3. a rak jegyek.
Rakjegyen azon okiratot értjük, melyben a fuvarozó az áruk
átvételének elismerésével magát arra kötelezi, hogy a rakjegyben
feltüntetett árút csak a rakjegy igazolt birtokosának fogja kiadni
s hogy a juvarozás közben is csak a rakjegy mindenkori birtokosának utasításaihoz fogja magát tartani.
A névreszóló rakjegy engedmény, a rendeletre szóló forgatmány útján átruházható. A rakjegy a fuvarozott árú helyettesítésére szolgál. Mig a fuvarlevelet a feladó, a rakjegyet a
fuvarozó állítja ki. A rakjegy a szövegben mint ilyen jelölendő
meg és a fuvarozó által aláírandó, míg a fuvarlevélnél a feladó
aláírása nem szükséges.
A rakjegyeknek magában kell foglalnia: 1. a fuvarozandó
árúk megjelölését és azok mennyiségét; 2. a fuvarozó nevét:
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S. a feladó nevét; 4. annak nevet, akinek részére, vagy rendeletére
az árú kiszolgáltatandó, ilyennek a feladó tekintendő, ha a
rakjegyet pusztán rendeletre állították ki; 5. a kiszolgáltatás
helyét és idejét; 6. a fuvarozó aláírását.

¡? §. A fuvarozó kötelezettségei.
i. A iuvarozónak kötelessége a fuvarozásra elvállalt árút
t kellő módon és időben fuvarozva, idejében és hibátlanul a
¡szerződésnek megfelelően a címzettnek kiszolgáltatni. Tartozik
a feladó rendelkezését pontosan követni. Felelős mindazon
személyekért, akiket a fuvarozásnál alkalmaz, ha azok az árúban netalán valamely kárt okoztak volna.
II. A fuvarozás módja és ideje. A fuvarozás módja és útiránya elsősorban a feladó utasításaitól függ, ha ilyenek nem
volnának olyan fuvarút választandó, amely a felek érdekeinek
legjobban megfelel. [A fuvarozás megkezdésének időpontjára,
nemkülönben a fuvaridő tartamára nézve is elsősorban a szerződés, ha az erről nem intézkedik, a szokás az irányadó. Ugyancsak a szerződés, ennek hiányában a szokás határozza meg a
fuvarozási időt is, mely alatt nemcsak a fuvarozás befejezésének, hanem megkezdésének időpontja is értendő»
A fuvarozó felelős minden a kikötött, vagy a szokásos
fuvaridő elmulasztásából eredő kárért, amennyiben, igazolni nem
képes, hogy a késedelmet rendes fuvarozó gondosságával elkerülnie nem sikerült.
Amennyiben a fuvarozó igazolhatja, hogy a késedelem a
rendes fuvarozó gondosságával elhárítható nem volt, felelősséggel e tekintetben nem tartozik.
III. Az árú elveszése és megsemmisülése. A fuvarozó az árú
átvételétől annak kiszolgáltatásáig felelős mindazon kárért, mely
abban elveszés, vagy megsemmisülés folytán beáll, még akkor
is, ha őt e miatt nem terheli vétkesség. Felelős tehát akkor is,
ha az elveszés merő véletlenségből történt. Fzen felelősség alól
csak akkor van kivételnek helye:
1. lia bebizonyítja, hogy az elveszés, vagy megsemmisülés
a feladó, vagy átvevő vétkessége folytán történt;
2. ha a nagyfokú felelősség szerződésileg kizáratott, ami
a vasutaknál nem lehetséges;
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3. ha igazolja, hogy a kárt erőhatalom okozta;
Erőhatalmon oly természeti (pl. villámcsapás, felhőszakadás) vagy emberi (pl. rablótámadás, stricke stb.) erőhatást,
értünk, mely fokozott gondosság mellett sem volt emberi erővel
elhárítható.
'
4. ha e kárt ez árú természetes minősége, különösen belső
megromlás, beszáradás okozta;
5. ha a kár a begöngyölésnek kívülről fel nem ismerhető
hiánya folytán következett be;
6. drágaságokért, pénzekért, vagy értékpapirosokért a fuvarozó csak akkor lehet felelős, ha ezeknek ezen minőségét, vagy
értékét vele közöltek.
IV. A fuvarozási szerződés célja, hogy a fuvarozott árúk a
címzetthez jussanak. A fuvarozó köteles az árút rendeltetése
helyén a fuvarlevélben kijelölt átvevőnek kiszolgáltatni. Csak
szekérfuvarozásnál köteles az árút a házhoz szállítani. A fuvarozó eleget tett kötelezettségének, ha az árút kiszolgáltatásra
készen tartva, az átvevőt az árú megérkezéséről értesíti s azt
rendelkezésére bocsátja.
V. A fuvarozó a feladó utasításait teljesíteni tartozik, míg a
fuvarlevelet az árú megérkezése után a rendeltetési helyén, a
kijelölt átvevőnek ki nem szolgáltatta.
Az esetre, ha feladási vevényt állítottak ki, ezen rendelkezési jog csak a feladási vevény birtokosát illeti, rakjegy kiállítása esetén csak a rakjegy birtokosát.
VI. Ha az, ki az árú átvevőjeként kijelöltetett, nem található, vagy ha ez az átvételt megtagadja, vagy pedig, ha az átvétel, vagy az árú mibenléte iránt vita keletkezik, az érdekelt
félnek jogában áll az árú mibenlétét birói szemle útján megállapittatni.
VII. A fuvarozó felelős mindazon személyekért, kiket a fuvarozásnál alkalmaz.
VIII. Az árú átvételével és a fuvardíj kifizetésével a fuvarozó ellen minden igény megszűnik. Mégis az oly hiány miatt,
amely a kiszolgáltatáskor külsőleg felismerhető nem volt, a fuvarozó az árú átvétele és a fuvardíj kifizetése után is, ez árú
kiszolgáltatásától számított egy éven belül felelősségre vonható.
A fuvarozási szerződés megszűnik, ha az árú a megjelölt
helyre fuvaroztatott.
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. A fuvarozó jogai.

A fuvarozó követelheti:
1. hogy a fuvarozandó árúk neki oly időben, helyen és
módon adassanak át, amint az a szerződésnek, szokásnak, vagy
a körülményeknek megfelel;
2. hogy oly árúknál, melyek az átvevő részére leendő kiszolgáltatás előtt vám-, vagy adókezelés alá esnek, azok a szükséges kisérő iratokkal látassanak el. ^E kisérő iratok átszolgáltatása előtt a fuvarozó nem köteles a fuvarozást eszközölni s
amennyiben őt vétkesség nem terheli, a feladó felelős neki azon
károkért (büntetésekért) melyek 8 i s é r ő iratok hiánya, vagy
elégtelensége folytán reá hárulnak
3. hogy mindazon költségek és kiadások (vámok, illetékek,
raktárdíjak, fekbérek, előlegek) megtéríttessenek, amelyeket ő
a fuvarozott árúkra szükségkép, vagy hasznosan fordított, feltéve, hogy azok a szerződés alapján nem őt terhelik;
4. a szerződésileg megállapított, vagy szokásos fuvardíjat.
II. A fuvarozót, a fuvarozási szerződésből eredő s a netán
kiállított s a fuvarlevélben kitüntetett követelések, különösen a
fuvardíj fekbér, valamint a vámok és egyéb kiadások erejéig a
fuvarozott árukra, tekintet nélkül arra, hogy kinek tulajdonát
képezik, zálogjog illeti. E jog addig áll fen, míg a fuvarozott
áruk az átvevőnek kiszolgáltatva nem lettek.
III. Ha a fuvarozó arra utasítattik, hogy a fuvarozásból
eredő követeléseit utánvét gyanánt hajtsa be, a feladó csak
feltételesen, visszkeresetileg, azaz akkor lesz kötelezve, ha a
fuvarozó a maga részéről mindent megtett az iránt, hogy az
utánvét befolyjék.
Az utánvételezés következőképen történik:
1. Ha az árú egymásután több fuvarozó kezén megy
keresztül, amennyiben a fuvarozó mást nem rendel, az utolsó
fuvarozó a kiszolgáltatás alkalmával, előzőinek a fuvarlevélből
kitűnő követeléseit érvényesíteni s ezek jogait, különösen a
zálogjogot gyakorolni tartozik.
2. Azon fuvarozó, ki előzője követelését kiegyenlíti, a
törvény erejénél fogva az előző jogaiba lép s azokat nem engedményesként, hanem mint önálló hitelező érvényesítheti. Ugyanez
áll a szállítmányozó követelésére nézve is, melyet a fuvarozó
kiegyenlít.
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§. Az átvevő jogai.
Az átvevő jogait a feladó és a fuvarozó között kötött szerződés állapítja meg, — mely egyúttal az ő érdekében kötöttnek
is tekintetik.
1. A fuvarlevélben kijelölt átvevőnek jogában áll, még
mielőtt az árú rendeltetési helyére érne, annak biztonsága végett
a szükséges intézkedéseket megtenni s e végből a fuvarozót
kellő utasításokkal ellátni. Az árú kiszolgáltatását, mielőtt az
rendeltetési helyére érkeznék, csak az esetben követelheti, ha
erre a fuvarozó felhatalmaztatott.
2. Mihelyt az árú rendeltetési helyére érkezik, a fuvarlevélben kijelölt átvevőnek szabadságában áll a fuvarozási szerződésen alapuló jogokat, a fuvarlevélből kivehető kötelezettségek
teljesítése mellett, a fuvarozó ellen saját nevében érvényesíteni,
különösen az utóbbit a fuvarlevél átadására s az árú kiszolgáltatására szorítani.

118. §. Eltérő intézkedések a vaspályák fuvarozási
ügyleteit illetőleg.
I. A fuvarozásra nézve közömbös, hogy azt vaspálya vagy
más fuvarozó eszközli, amiért is a K. T. kimondja, hogy határozatai a vaspályák fuvarozására is kiterjednek, az alábbi eltérésekkel. A feladó és fuvarozó közötti szerződési szabadsággal a
német K. T. életbelépte előtt- a vaspályák nagyon visszaéltek.
Minthogy pedig a közönség a vaspályára mint fuvarozóra a
mai világforgalom igényei mellett kétségtelen reá van utalva,
szükségessé vált oly szabályok felállítása, amelyek a közönség
érdekeit is szem előtt tartva, a vasúti fuvarozást is szabályozzák.
II. Fuvarozási kényszer. Általában a fuvarozónak tetszésétől
függ, hogy hajlandó-e az ajánlott fuvarozást elvállalni, addig a
vaspályára nézve a K. T. kimondja, hogy a közforgalomnak
átadott és árú fuvarozásra rendelt vaspályák a fuvarozást a
feladó által kijelölt vonalakon, saját pályáikon meg nem tagadhatják. Ez az u. n .fuvarozási kényszer. Avaspálya a fuvarozást
meg nem tagadhatja feltéve: 1. hogy az árúk minőségük vagy
begöngyölésüknél fogva az üzleti szabályok vagy a pálya szerkezete és használati módja szerint fuvarozásra alkalmasak; 2.
hogy a feladó az igazgatóságnak a fuvardíjra, a rakodásra és
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a fuvarozásnak egyéb megengedett feltételeire vonatkozó intézkedéseit magára nézve kötelezőnek elismeri; 3. liogy a vaspálya rendes fuvarozási eszközei a fuvarozás teljesítésére
elegendők.
A vaspályák az árúkat, mielőtt azok elküldése megtörténhetik, fuvarozás végett átvenni nem tartoznak. Kötelesek
azonban azt átvenni, ha ezt a pálya helyiségei megengedik, a
feladó kívánságára az árúkat megőrzés végett átvenni s a
fuvarozást, mihelyt csak lehet teljesíteni.
Ha azt a pálya berendezése, a fuvarozási viszonyok vagy
a közérdek nem követelik, az elküldés idejére nézve egyik
feladót sem szabad előnyökben részesíteni. Ha a vasút törvényes
rendelkezéseknek eleget nem tesz, az ellenkező cselekményekből származó kár megtérítésére köteles. A vasutak a K. T.-nek
a fuvarozásra vonatkozó szabályaival ellenkező szabályokat
nem alkothatnak.
III. A K. T.-ben körülírt felelősséget a vaspályák megszoríthatják : 1. a meghatározott külön veszélyekért, 2. súlyhiányért, és 3. a podgyászhiányért.
I. Külön veszélyek. A vaspálya kikötheti: 1. olyan árúknál, melyek a
feladóval történt megállapodás szerint nyitott kocsikon fuvarozandók, hogy
azon károkért, molyek a fuvarozás ezen módjával járó veszélyekből eredhetnek, felelősséget nem vállal. A fuvarozás ezen módjával összekötött
veszélyek alatt azonban a feltűnő súlyapadás ós az árú teljes vagy részbeni
elveszése nem érthető; 2. oly árúknál, melyek — habár minőségüknél fogva
a fuvarozás közben az elveszős vagy megsérülés meggátlása végett begöngyölóst igényelnek — épen nem, vagy csak hiányosan begöngyölve adatnak
fel; hogy azon károkért, melyek a begönyölós hiányából, vagy annak hiányos minőségével járó voszélyekből erednek, felolőssóget nem vállal; 3. oly
árúknál, melyeknek fel- vagy lerakodását a történt megállapodás szerint a
a feladó, illetőleg az átvevő eszközli: hogy nem vállal felelősséget azon
károkőrt, melyek a fel- vagy lerakodásból, vagy a hiányos rakodással
egybekötött veszélyekből erednek; 4. oly árúknál, melyek sajátszerű minőségüknél fogva a teljes vagy részbeni elpusztulás vagy károsodás, nevezetesen a törés, megrozsdásodás, belső megromlás, rendkívüli csurgás vagy
öngyuladás veszélyeinok vannak kitéve: hogy azon károkőrt, melyek ezen
veszélyekből eredhetnek, felelősséget nem vállal; 5. élő állatoknál: hogy
ezekért felelősséget nem vállal azon kárra nézve, mely az állatokban a
fuvarozásukkal járó különös veszélyből támad; 6. kísérettel ellátott árúknál:
hogy felelősséget nem vállal azon károkért, melyeknek elhárítása a kiséret
teendője lett volna. Ha a jelen §. szerint megengedett határozatok valamelyike kiköttetett, az ellenkező igazolásáig azon vélelem is kiköttettnek
tekintendő, hogy a bekövetkezett kár, ha ez az el nem vállalt veszélyből
eredhetett, valójában ezen veszély által okoztatott. A pályát a jelen §. szerint kikötött mentesség dacára felelősség terheli, ha igazoltatik, hogy a kár
a vállalatnak vagy emboreinok vétkessége által okoztatott. Oly árúkra nézve,
melyek természetes minőségüknél fogva a fuvarozás alatt súlyban vagy
mórtókbon rendszerint vesztoséget nem szenvednek, a vaspálya kikötheti,
hogy a súly vagy mérték bizonyos százalékáig a veszteségért felelősséget
nem vállal. E százaléktétel azonban, ha egy fuvarlevél mellett több darab
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adatik fol, minden ogyos darabra nézve külön számíttatik, amennyiben az
egyes darabok súlya vagy mértéke akár a fuvarlevél által, akár egyébként
igazolható. A vaspálya az érintett kedvezményt nem velioti igénybe, ha
igazoltatik, hogy a veszteség az eset körülményeihez képest nem az árú
minőségéből származott, vagy liogy a felvett százaléktétol e minőségnek
vagy az eset körülményeinek meg nem felel. A vaspálya kikötheti:, hogy a
fuvarozás végett feladott podgyászért csak az esetbon vállal felelősséget, ha
az a kiszolgáltatási idő eltöltőtől számítandó bizonyos határidő alatt követeltotik vissza. E határidő három napnál rövidebb nem lehet. A most érintett határidő eltelte nom zárja ki azt, hogy a tulajdonos a meglevő podgyász
kiadatását követelhesse.
II. Súlyhiányok. A vaspálya kikötheti; 1) hogy a kártérítés kiszámításánál alapul veendő érték a fuvarlevólbon, rak- vagy podgyászjegyen kitett összogot, ily adatok hiányában pedig az eleve megállapított
szabályzati tétolt meg nom haladhatja. Ha a fuvarozás végett feladott árú,
vagy podgyász fuvarozás közbon elveszett, az érdekelt fél a kártérítési
összeg kifizotéso alkalmával kikötheti, hogy az olveszett tárgy, ha az megkerül, a kártérítési összeg visszadása mellett a pálya által költség- és díjmentesen és pedig az órdokelt fél választása szerint, a foladási, vagy a
rendeltetési helyen kiadassók, hogy a fuvaridő elmulasztásáért fizetendő kártérítés azon összeget, mely a fuvarlevélben, rak- vagy podgászjegyen a kellő időben megérkezés biztosításául kiköttetett, ily
kikötés hiányában pedig az előre megállapított szabályzati tételt, moly a
fuvardíjnak teljes, vagy részbeni elvesztésében is állhat, mog nem haladhatja.
A vállalatnak vagy embereinek vétkes vagy gonosz szándékú oljárása esetében a felelősségnek ezen korlátozásai alkalmazást nem nyerhetnek. A vaspálya kikötheti, hogy az árú átvételével és a fuvardíj kifizetésével az igény
oly hiány vagy megsérülés miatt is, mely az átvételkor azonnal felismerhető
nem volt, elenyészik; ha az a kiszolgáltatástól számítandó bizonyos idő alatt
be nem jelontetik. E határidő négy hétnél rövidebb nom lehet. A vaspálya,
ha az árút oly fuvarlevéllel veszi át, mely szerint a fuvarozásnak több egymáshoz csatlakozó pályán kell történni, kikötheti, hogy fuvarozóként, az
egész fuvarozásőrt, csak az első és azon pálya tartozik felelősséggel,
mely az árút a fuvarlovól mellett legutóbb vette át; ellenbon a közbeeső pályák valamelyike csak az esetre tartozzék felolősséggol, ha bebizonyíttatik, liogy a kár az ő vonalán történt. A vaspályák egymásközti
visszkeresetét ez' nem érinti. A vaspálya, ha az árút oly fuvarlevél
mellett veszi át, melyen a kiszolgáltatás helyéül az átvevő, vagy a csatlakozó pályák valamelyikén kívül fekvő hely van kijelölve, kikötheti, hogy
a fuvarozói felelőssége csak odáig terjed, liol a vasúti fuvarozásnak véget
kell érni. A vaspálya ily esetbon a további fuvarozásra nézve szállítmányozónak tekintetik. Amennyiben a feladó a fuvarlevélben akként intézkedett,
liogy az árú a pálya mellett fekvő valamely helyen maradjon, vagy szólgáltatassék ki, a fuvarozás, habár a fuvarlevélben más rendeltetési liely van is
kijelölve, csak az olőbb érintett helyig tekintetik elvállaltnak s a vaspálya
a további fuvarozásért nom felelős.

119. §. Nemzetközi vasúti fuvarozás.
I. A közópeurópai államok Bernben 1890. október 14-őn szerződésre
léptek a nemzetközi vasúti árúfuvarozás tárgyában, mely szerződés „Berni
Egyezmény" néven ismeretes. A szerződést kötő államok a következők:
Magyarország-Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg,
Németalföld, Svájc és Oroszország. A berni egyezményt nálunk az 1892. évi
XXV. t.-c. cikkelyezto be. Az egyezmény eredetileg három évre szólt, moly minden három évben megújítottnak tekintendő, hacsak a szerződő felek valalnolyike egy évvel megelőzőleg kilépését be nom ielenti. A berni egyezmény
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60 cikkelyből őt azon vasutvonalak jegyzékéből áll, amelyekre határozatai
kitérj ednok.
II. Rószlotes intézkedéseket tartalmaz a berni egyezmény: a feladó
kötelességeiről, fuvarlevél kellékeiről, a feladó jogairól, a kísérő iratokról,
a szerződés megkötéséről és megszűnéséről, az árú kiszolgáltatásának módjáról stb.

120. §. A közraktári ügylet.
I. A közraktár fogalma. A mai nagyarányú termelés mellett szükséges oly
gyűjtőhelyek felállítása, ahol az árúkat a forgalomba hozatalig megőrzik, kezelik
és a forgalomba való helyezésre készen tartják. Ezt a célt szolgálják a közraktárak. Előnyük egyrészt az, liogy az árúk kezelése és megőrzése •—
minthogy az tömogeson történik — aránytalanul olcsóbb, mintha azt az
egyes kereskedők végeznék; másrészt előnyük, hogy a közraktárak mindig
nagyobb forgalmi pontokon állíttatván föl, a vasutak, folyam és tengerhajózás állomásaival összeköttetésben állnak, ezáltal a keroslet és kinálat, azaz
az értékesítési lehetőség nagyobb, a forgalomba helyezés könnyebb. Nagy
előnye még a közraktárnak, liogy. a nála elhelyezett árú értékének egy
részét folyóvá teszi vagyis kölcsönt ad reá és így a kereskedő sincs abban
a kényszerhelyzetben, hogy árúját alacsony árak mellett volna kénytelen a
piacra dobni.

II. A közraktáron azon vállalatot értjük, amely árúk elhelyezésével és közraktári jegyek kibocsátásával foglalkozik. A közraktár az árúelhelyezés és a közraktári jegy kibocsátás mint alapügylet mellett, mellékügyletként más ügyletekkel is foglalkozik,
ilyen a jegyre való kölcsönadás mint bankügylet. A közraktáraktól megkiilönböztetendők a közönséges áruraktárak, amelyek
szintén árúk elhelyezésével foglalkoznak, de közraktári jegyek
kibocsátására sem jogosítva, sem kötelezve nincsenek. Ezek
ügyletei csak annyiban kereskedelmi (mellék) ügyletek, amenynyiben tulajdonosaik kereskedők. A közraktárak fajai a következők :
1. közönséges közraktárak;
2. az u. n. szabadraktárak, amelyek azzal a hivatással
birnak, hogy a bennük elhelyezett áruk, ottlétük alatt vám-,
adó-, illetékmentességben részesülnek ;
3. az u. n. „elevátor" (emelő, paternostermű) közraktárak,
melyekben az áruk nem egyedi minőségükben, hanem más
hasonlófajú és minőségű árúkkal összekeverve raktároztatnak.
Ezeknél a közraktár nem ugyanazon egyed, hanem faj és minőség kiszolgáltatására kötelezett.
Közraktárakat úgy természetes, mint jogi személyek állíthatnak. A közraktári jegyek forgalmában résztvevő közönség
érdekeinek megóvására elrendeli a K. T. a következőket:
1. minden közraktári vállalat alapításakor 1,000.000 korona
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alaptőke kimutatására köteles, amely csak a közraktár céljaira
használható;
2. a közraktár cégbejegyzésre köteles. Az alaptőke kimutatása előtt sem a cégbejegyzésnek, sem az üzlet megkezdésének
helye nem lehet;
3. szabadraktárnál a pénzügyminiszter engedélye szükséges.
•
'

I. A közraktári jegy azon okmány, mely a jorgalomban a
közraktárilag elhelyezett árúk elhelyezésére szolgál.
A K. T. ezen meghatározását ki kell egészítenünk azzal,
hogy a közraktári jegy tulajdonképen a közraktárnak az átvett
árúkról adott átvételi elismervénye, mely egyszersmind visszaadási ígéretet is tartalmaz. Ezért a közraktári jegynek két fő
jellemvonása van:
1. hogy értékpapír, mert a jegy birtoka föltétlenül szükséges a jegybe foglalt jog gyakorlásához és átruházásához;
2. liogy árúpapir, mert a jegy jogszerű birtoka egyenlő
hatású az árú tényleges birtoklásával, vagyis mert a jegy a
letett árút dologjogi tekintetben helyettesíti. Tehát aki birtokot
vagy tulajdont szerzett a papíron, birtokot vagy tulajdont szerzett
az árún is.
II. A közraktári jegy, mely a vállalat által időrendben
vezetett letéti könyv szelvényrészét képezi, összefüggő, de egymástól elválasztható két részből, t. i.;
a) árujegyből (cedule) és
b) zálogjegyből (warrant) áll.
A zálogjegy birtoka magában véve zálogjogot ád a letett
tárgyakra a kölcsönösszeg és járulékai erejéig; az árújegy birtoka pedig magában véve a zálogjog által korlátolt -rendelkezési jogot ád a birtokosnak. így pl. a puszta árújegy birtokosa nem kaphatja ki árúit a közraktártól mindaddig, míg a
zálogjegyet annak birtokosától magához nem váltotta, vagy a
zálogösszeget letétbe nem helyezte.
A letett árúk feletti teljes és szabad rendelkezéshez az drűés zálogjegy együttes birtoka jeltétleniil szükséges.
A K. T. fölsorolja a közraktári jegy érvényességi kel-
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lékeit, melyeknek ha csak egyike is hiányzik, az nem lesz
érvényes értékpapir. E szerint a közraktári jegy mindkét
részének magában kell foglalnia: 1. a közraktár megnevezését;
2. letétikönyv sorszámát; 3. a letevő nevét és lakhelyét; 4. a
letett tárgyak megjelölését és mennyiségét; 5. a kiállítás idejét
s 6. a vállalat tisztviselőjének aláírását.
III. A közraktári jegy átruházása úgy együttesen, mint
különválasztva hátirat útján történhetik. A forgatmányos természetszerűleg azon jogokat nyeri, melyek az egész közraktári
jegy, illetve egyes részeinek birtokával járnak. Különös rendelkezést tartalmaz a K. T. a zálogjegy külön átruházása esetére,
mely esetben az első hátiratnak tartalmaznia kell: 1. a kölcsönadó nevét s lakását; 2. a kölcsönadott összeget; 3. a kölcsön
lejárati idejét. Ezen adatok az árújegyen is kilüntetendők,
továbbá a zálogjegy első átruházása a vállalat letéti könyvébe
bejegyzendő s ennek megtörténte mindkét jegyen feltüntetendő.
IV. Ami a zálogjegy birtokosának jogviszonyát az árújegy
birtokosához illeti, ezek között nem áll fenn szükségképen személyes 'jogviszony. Az árújegynek csakis azon birtokosa áll
személyes jogviszonyban a hitelezővel, illetve csakis az személyes
adós aki a zálogcsszegct felvette. A többiek, kiknek kezén az
árújegy megfordult, csakis dologi adósok, azaz tartoznak tűrni,
hogy a zálogjegybirtokos követelését az árúkból kielégítse. A
zálogjegy birtokosai között azonban személyes jogviszony is keletkezik, mert a forgató a követelés kifizetéséért visszkereseti
felelősséget vállal.
V. Miután a közraktári jegy értékpapir, ennélfogva elveszése esetén bírói megsemmisítésnek van helye, melyre a váltótörvény szabályai irányadók.

122. §. A közraktár jogai és kötelességei.
I. Jogok.
1. A letett árúkra díjai tekintetében törvényes zálogjog illeti,
mely a tulajdonos csődje esetén is hatályos.
2. Ha az árúk kellő időben ki nem váltatnak, hiteles személy
közbenjöttével elárvereztetni s magát követelésére nézve a vételárból kielégíteni van joga.
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3. A közraktárak az elfogadott árúkra az érték kétharmada
erejéig előleget adhatnak.
4. Kiváltsága a közraktárnak, hogy a nála letett tárgyakra
az árú vagy zálogjegy birtokosának hitelezői sem biztosítást, sem
végrehajtást nem vezethetnek. Csak maga a jegy képezheti végrehajtás tárgyát.
II. Kötelességek.
1. Az árú megőrzése. Ennek elmulasztásáért felelős és pedig
felelősségi foka a rendes kereskedő gondosságát meghaladja,
mert minden kárért felel, amennyiben igazolni nem képes, hogy
a kárt erőhatalom, a tárgyak természetes minősége, a begöngyölésnek kívülről fel nem ismerhető hiányai, a letevő vagy
ennek emberei okozták. Tehát a közraktáros felelősségi foka
olyan, mint a fuvarozóé.
2. Köteles úgy az árú, mint a zálogjegy birtokosának
megengedni, hogy ezek az árúkat bármikor megtekinthessék.
3. Köteles az árúkat kiszolgáltatni, do csakis az árú- és
zálogjegy visszaadása, illetve a díjak vagy előleg megfizetése
mellett.
4. Köteles üzleti és díjszabályzatot koronként mr^állapitan
és közzétenni.

BIZTOSÍTÁSI ÜGYLET.

{

123. §. A biztosítási ügyletről általában.
I. Biztosítási ügyleten azon jogügyletet értjük, amelynél az
egyik szerződő fél (biztosító) arra kötelezi magát, viszontszolgáltatás
ellenében, hogy a másik félnek (biztosított) valamely, a biztosítási
szerződésben meghatározott, 1. esetleg beállandó vagyoni hátrányát,
2. biztosan bekövetkező eseményből származó kárát megtéríti, illetve
életbiztosításnál az élet hosszú során gyűjtött összeget kifizeti.
Azt a személyt, aki arra kötelezi magát, hogy ellenszolgáltatás fejében kárt térít, biztositónak hívjuk; erre nézve a
biztosítási szerződés feltétlen kereskedelmi ügylet. Azt a személyt pedig, aki a biztosítási díjak fizetésére kötelezi magát
biztosítottnak; azt a személyt végre, a kinek a javára történik
a biztosítás, azt kedvezményezettnek nevezzük.
II. Biztosítási ügyletet köthet mindaz, aki szerződésileg
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magát lekötelezteti, tehát természetes és jogi személyek (természetes, hogy jogi személyek életbiztosítást nem köthetnek).
Miután azonban a biztosítási ügylet csak ugy űzhető, ha a biztosító nagy számú biztosítási ügyleteket köt és a kockázatot
tervszerűen nagyobb körre felosztja, magánosok nem űzhetik
és az életben valóban részvénytársaságok és szövetkezetek foglalkoznak vele. Minden biztosító vállalat kötelezve van cégét
az illetékes törvényszéknél bejegyeztetni és a biztosítás minden
ágára nézve, amellyel foglalkozni kiván, külön-külön 200,000—
200,000 koronányi valóságban már befizetett biztosítási alapot
kimutatni. Ennek feltüntetése előtt sem a cég bejegyzésének,
sem az üzlet megkezdésének helye nincs.
III. Tartozik a biztosítási vállalat a cég bejegyzése alkalmával azon elveket bejelenteni, amely szerint a befizetett biztosítási alaptőkét és a díjtartalékot elhelyezi.
A biztosítási alap csak a kölcsönös biztosítási társaságoknál külön
alap, a részvénytársaságnál az alaptőkébon foglaltatik. A temetkező egyletek
is tartoznak biztosítási alapot kimutatni. Díjtartalék ugy az élőt, mint a kárbiztosításnál is előfordul. Díjtartalékon azon tartaléktökét értjük, amelyet az
az üzleti év leteltével mutatkozó kockázatok fedezésére szolgáló díjrészletekből
alkotunk. A díjtartaléknak különböző nemei vannak u. m.: 1. a közönséges
tartalékok, amelyek az üzleti veszteség kiegeszítésére szolgálnak ; ezeknek
fajai: a) tőketartalék, b) nyereménytartalék, c) általános tartalék stb.; 2. kártartaték, amely az esedékes biztosítási összegek fedezésére szolgál

y l A befizetett alaptöke s a díjtartalék hova leendő elhelyezésének elveit a kir. törvényszék közzéteszi a biztosító vállalat
vagy a bíróság által kijelölt lapokban esetleg a „Budapesti Közlönyben" is. A vállalatnak a közzétett elvektől eltérni nem
szabad addig, mig azt a törvényszéknél be nem jelentette s a
törvényszék azt közzé nem tette. Az életbiztosítási díjtartalék
csak a következő módon helyezhető el: 1. jelzálogkölcsönökbe
a fekvőségek nem terhelt feleértéke erejéig; 2. állampapírokba
és állami kamatbiztosítást élvező vállalatok elsőbbségi kötvényeibe
(nemcsak magyar állampapírokba); 3. a budapesti
tőzsdén jegyzett záloglevelekbe; 4. a vállalat életbiztosítási
kötvényeire cs a fentemlített értékpapírokra adott kölcsönökbeIV. Életbiztosítási vállalatok a cégbejegyzés alkalmával
az előbbenieken kiviil a díjtartalék kiszámításának elveit, az
ennél alkalmazott halandósági, illetőleg élettartalmi táblázatok
bemutatása és a számításnál alapul vett kamatláb kijelölése
mellett, bejelenteni tartoznak. Ezen adatok közzé nem tétetnek
ugyan, de a törvényszéknél mindenki által megtekinthetők és
másolatban kivehetők. Azon biztosításoknál, melyek az ezen

ermé-

clvektől szándékolt eltérés bejelentése előtt vállaltatnak el, alapul
az eredetileg, bejelentett díjtartaléknál csekélyebb nem vehető.
Ezek' a feltételek nem voltak elegendők arra, hogy azon
sok visszaélést, amely a biztosítási társulatoknál honos, megakadályozzák. Jelenleg oda irányul a törekvés, hogy a biztosítási vállalatok csák súlyos föltételek teljesítése mellett kezdessék meg működésüket és folytonos ellenőrzés alatt álljanak.
V. A biztosítási vállalatoknak kötelességében áll végre a
bevételek és kiadások összeállítását, nemkülönben a mérleget
az illetékes kereskedelmi törvényszéknek közzététel végett
évenkint benyújtani.
VI. Külföldi biztosító társaságok csak azon feltétel mellett
működhetnek a magyar szent-korona területén, ha a belföldi
működésre nézve magukat a biztosításra nézve fennálló törvényes szabályoknak alávetik, ^ m i iránt a cégbejegyzés alkalmával nyilatkozni tartoznak
VII. A biztosítás lehe"
A) Kárbiztosítás és pedig:
1. Tűzkárbiztosítás;
2. jégkárbiztosítás;
3. fuvarozási biztosítás;
4. üvegbiztosítás; C
5. betörés elleni biztosítás;
6. pQggyászbiztosítás stb.
B) Életbiztosítás, u. m . :
1, Halálesetre;
9 jBiattammrar
f. életjáradékbiztosítás;
4. testi sérülés és betegség esetére való biztosítás.
C) Viszontbiztosítás.
VIII. A K. T. kimondja, hogy a biztosítási vállalatokra
vonatkozó határozatok meg nem tartása esetében a vállalat
igazgatóságát, illetőleg a külföldi vállalat belföldi képviselőségét
nárpm hónapig terjedhető fogsággal sújtja, mely enyhítő körülmények között kétezer koronáig terjedhető pénzbirságra változtatható á t
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124. §. Kárbiztosítás.
I. Kárbiztosításon azon ügyletet értjük, amelynél a biztosító
a biztosítási dij ellenében arra kötelezi magát, hogy a biztosítottnak biztosítási összeget fog fizetni akkor, ha a biztositott dolgot a
biztosítási kötvényben meghatározott esemény (pl. tűz, jég, stb.)
részben vagy egészben elpusztítja.
II. Itt két személy szerepel, a biztosító és a biztosított, aki
egyszersmind kedvezményezett.
III. A biztosítónak teljesítendő viszontszolgáltatás, t. i. a
biztosítási díj mennyisége (nagysága) és esedékessége (fizetési
határidő) a felek között szabad megállapodás tárgyát képezi.
IV. A biztosítási összegnél alapelv az, hogy a biztosítás
nyerészkedésre nem irányulhat, csak az okozott kár megtérítésérc. Ha a biztosítási összeg magasabb, mint a dolog értéke,
(pl. ér a házam 30,001 koronát, bebiztosítottam K 40,000-re)
akkor a biztosítás nyerészkedésre irányul és ezt túlbiztosításnak
nevezzük.
Aszerint, amint a túlbiztosítás egy vagy több biztosítónál
történt, következményei az alábbiak :
1. Túlbiztosítás egy biztosítónál történhetett, a) rosszhiszeműen és b) jóhiszeműen.
a. A rosszhiszemű túlbiztosítás következményei:
A) a biztosítási szerződés egészében érvénytelen,
B) a biztosított az összes befizetett díjakat elveszti,
C) kártérítésre egyáltalában igényt nem tarthat.
b. A jóhiszemű túlbiztosítás következményei:
A) a biztosítási szerződés a dolog valódi értéke erejéig
érvényes,
B) a dolog valódi értékén felül befizetett biztosítási díjakat
a jóhiszemű túlbiztosító visszakapja.
XI. Ha a túlbiztosítás több helyen történt azaz történhetett,
vagy a) egyidőben, vagy b) különböző időben.
a) Ila több biztosítónál történt a túlbiztosítás egyidőben
akképen, hogy az egyes biztosítóknál kikötött biztosítási összegek összege a dolog valódi értékét felülhaladja, akkor az egyes
biztosítók olyan arányban kötelezettek kártérítésre, amilyen
arányban a náluk biztosított összeg az egész biztosítási őszszeggel áll.
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Pl. a dolog értéke 4200 korona, s a biztosítás három helyen történik
mindegyiknél 4200 korona erejéig, ez esetben mindegyik biztosító 1400 -1400
korona kártérítésre kötolozott. Természetes, hogy csak jóhiszemű túlbiztosításról lehet szó.

b) Ha többszörös túlbiztosítás különböző időben történt, az
utóbbi biztosító csak annyiban kötelezett a kártérítésre, amennyiben az előbbi biztosító által kárttérített összegből fedezetet nem
nyerne.
V. A biztosított kötelezettségei: 1. díjfizetés, 2. közlcsi, 3. az
értesítés kötelezettsége.
1. A díjfizetési kötelezettség abban áll, hogy a biztosított
az előre meghatározott díjat előre meghatározott időben és részletekben a biztosítónak lefizesse. Az első részlet ellenkező megállapodás hiányában a kötvény kiadásakor fizetendő.
2. Közlési kötelezettség abban áll, hogy biztosított köteles
úgy a biztosító adott kérdéseire, valamint a biztosítási kötvényben
lévő kérdésekre legjobb tudása szerint a valóságot közölni.
3. A díjfizetési és közlési kötelezettségen kívül lényeges
kötelezettsége a biztosítottnak a kár bejelentési kötelezettség,
amennyiben a kár megtörténtéről biztosítót haladéktalanul értesíteni tartozik és a mentési kötelezettség, amennyiben a kár
enyhítésére minden kitelhető szorgalmat kifejteni köteles.
VI. A biztosító kötelezettsége a kár megtérítése. Biztosító
csak az esetben van kártérítésre kötelezve, ha a kárt a szerződésben meghatározott esemény okozta és biztosítottat vétkesség
(pl. házát felgyújtotta) nem terheli.
A kár nagyságának (mérvének, megállapításánál 3 tényező
jön figyelembe, u. m.:
•
1. a biztosított dolog értéke; 2. a tényleges kár nagysága
és 3. a biztosítási összeg.
1. A biztosított dolog értékét, ha az kötvényben nem foglaltatnék, biztosítottnak áll érdekében és jogában bizonyítani.
2. A kártérítés alapjául általában azon érték veendő, (kivétel a jégkár biztosításnál, ahol pl. az aratási vagy a szüret
idejében levő érték veendő) mellyel a biztosított tárgyak a megsemmisülés idejében bírtak.
A tényleges kár nagyságának megállapítása tekintetében a
biztosítónak jogában áll azt egyéb megállapodás hiányában^
szakértői szemle utján rnegállapíttatni. Ha azonban a biztosító
jogát a kárfeljelentés kézhez vételétől számított 15 nap alatt nem
gyakorolja, a biztosítottnak jogában áll a kárt biztosító költségén megállapíttatni. A kár megállapításáig a biztosított olv in-
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tézkedést nem tehet, mely által a biztosított tárgyon, annak
mibenlétén változás történhetnék.
3. A biztosítási összegnek a biztosítási kötvényben kell
foglaltatnia, ellenkező esetben a biztosítás nem érvényes.
A kártérítés nagyságának a megállapítására a következő
táblázat szolgál, ha t. i. a tényleges kárt = TK-val, a biztosított dolog értékét = BÉ-vel, a biztosított összeget — BÖ-vcl
jelöljük, a következőképen alakul:
Teljes kár esetén
BÖ = BÉ

BÖ <

Teljes kár

Részleges kár
BÉ

Az egész biztositási összeg

L

BÖ = BÉ

BÖ ^

A tényleges
kár

BÉ

X:TK=BÖ:BÉ

II.

azaz, ha a biztosítási összeg egyenlő a biztosított dolog értékével és teljes kára van, akkor a biztosító a teljes biztosítási öszszeget fizeti ki, (Ér a házam 60,000 koronát bebiztosítottam
60,000 koronára, teljes kár van: kapok 60,000 koronát); ha
részleges kár van, a biztosító a tényleges kár megtérítésére
köteles, (Ér a házam 60,000 koronát, bebiztosítottam 60,000 koronára, 30,000 korona kár van: kapok 30,000 koronát).
Ha a biztosítási összeg kisebb mint a biztosított dolog
értéke és teljes kár van, kapom az egész biztosítási összeget,
(Ér a házam 60,000 koronát, bebiztosítottam 30,000 koronára,
elpusztul egészen: kapok 30,000 koronát); ha részleges kár
van, a biztosító olyan arányban kötelezett kártérítésre, amilyen
arányban a biztosítási összeg a biztosított dolog értékével áll,
(Ér a házam 60,000 koronát, bebiztosítottam 30,000 koronára,
15,000 kár van, akkor X : 15,000 = 30,000:60,000; X = 7500
azaz kapok 7500 koronát).
VII. A kárbiztosítás tárgya minden lehet, ami a biztosítottra nézve pénzben kifejezhető értékkel bir.

VI. A kárbiztosítási szerződés és az abból eredő
^ ^
igények megszűnése.
Teljes kár esetében a biztosítási összeg, más megállapodás
hiányában, a kötvény visszaadása mellett a biztosítottnak illetőleg jogutódainak fizetendő ki. Részleges kár esetében a köt-
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A fizetés idejére nézve a felek megállapodása szolgál
irányadóul. Ily megállapodás hiányában a biztosítási összeg a
kár megállapításától számítandó 15 nap alatt fizetendő. A biztosítási szerződés hatályát veszti:
1. ha a biztosított tárgy a szerződés megkötése után, de
azon időpont előtt, melytől kezdve a biztosító a veszélyt viselni
tartozik, megsemmisül vagy elvész;
2. ha a biztosított tárgy azon időpont után, melytől kezdve
a biztosító a segélyt viselni tartozik, nem a szerződésben kijelölt, hanem más esemény folytán megsemmisül vagy elvész;
3. ha a biztosított vállalat nem létesül, vagy oly időpontra
halasztatik el, midőn a veszély, mely ellen a biztosítás irányul,
már megszűnt;
4. ha a visszatérő időszakokban fizetendő díj a lejáratkor,
vagy az e végre engedett halasztás eltelte előtt le nem fizettetik ; kivételnek e tekintetben akkor van helye, ha a biztosított
a díj lefizetésében véletlen baleset vagy erőhatalom által gátoltatott ;
5. ha azon érdek, mely miatt a biztosítási ügylet a szerződés szerint köttetett, megszűnik.
Ha a biztosítási szerződés kezdettől fogva érvénytelen volt,
vagy ha később érvénytelennek nyilváníttatott, vagy ha az később hatályát elveszti, a biztosítási díj a biztosítottnak visszaadandó. Ha azonban az idő, melyre a szerződés köttetett egészben vagy részben már eltelt, a biztosítónak más megállapodás
hiányában jogában áll a befizetett díj kétharmad részét visszatartani.
Amennyiben .a biztosítási szerződés érvénytelenségét vagy
megszűntét a biztosított okozta, a befizetett díjat vissza nem
követelheti, illetőleg a lejárt díjat megfizetni köteles s ezenfelül
a biztosítónak kártérítéssel tartozik: ellenben ha a most érintett körülményeket a biztosító idézte elő, a díjat vissza nem
tarthatja, illetőleg a lejárt díjat nem követelheti s e mellet a
biztosítottnak az okozott kárt megtéríteni tartozik.
A biztosítási szerződésből eredő igények egy esztendő alatt
évülnek el azon időponttól számítva, midőn azok érvényesíthetők lettek volna.

VII. 7üzkárbiztosítás. 1. Tűzkár ellen az ingó és ingatlan dolgok úgy
egészben, mint egyes részeiben biztosíthatók. A tűzkár ellőni biztosítás,
mely valamely épület teljes órtókóro szól, világos kikötés hiányában, az
alépítmónyokro (pincékre, kutakra s egyóbb földalatti részekre) nem terjed
ki. Ingó dolognál a hely vagy helyiség, hol azok létoznok világosan megjelölendő. A biztosítás csakis a megjelölt hely- vagy helyiségro nézve bír
foganattal. 2. Tűzkár ellen oly árukészletek is biztosíthatók, molyeknek
mennyisége koronként változik. Ez esetben azonban a koronként változó
mennyiség igazolandó. 3. Ha a biztosított épületben vagy annak rendeltetésében oly változás történik, moly által a tűzveszély akkóp fokoztatik, hogy
a biztosító, ha o körülmény előtte tudva lett volna, az ügyletet egyáltalán
nom, vagy nem ugyanazon feltétel mellett kötötte volna meg, a biztosítás
megszűnik, ha a biztosító a változásról nyert értesítés folytán ki nem jelenti,
hogy a szerződést fenntartja. Amennyiben a biztosító a szerződést fenn nem
tartja, a befizetett biztosítási díjnak a még le nem járt időre eső része a
biztosítottnak visszaadatik. 4. A tűz elleni biztosítás kiterjed a tűzveszély
által okozott minden kárra, tekintet nőikül a tűz keletkezési módjára. A tűz
keletkezésénok azon nemei, melyekre, a felek a biztosítást kiterjeszteni nom
kívánják, a szorződósben világosan felsorolandólc. A közvetlen tűzkárral
ogyenlőnek tekintetik az, mely a szomszédos épületekben kiütött tűz folytán
a biztosított tárgyakon oltás vagy mentés következtében történik. Ez áll
különösen akkor, ha a biztosított tárgyak oltás vagy mentős közben megsemmisülnek vagy megsérülnek.
VITT. Jégkár biztosítás. A jégkár elleni biztosításnál, mely egyedül a
jégverés által okozott károkra terjed ki, a kötvénynek az előírt adatokon
kiviil a biztosított földek dűlőnként pontos leírását is kell tartalmaznia.
IX. Fuvarozási biztosítás. 1. A szárazon, folyókon vagy belvizeken
fuvarozott árúk biztosíthatók azon teljes értékben, melylyel a feladás helyén
és idejekor bírnak. Ezen értékhez számíthatók a biztosítási dijon kívül a
rakodási és fuvarozási költségek, a vámkiadások és mindazon költségek,
melyek a rendeltetés helyére beérkeztóig felmerülhetnek. Biztosítható azonfelül azon áremelkedés is, mely az esomény bekövetkeztekor a rendeltetés
helyén mutatkozni fog. A biztosítás e nomo kiterjed mindazon károkra,
melyek a fuvarozott tárgyakban tűz, villám, hajótörés, jégzajlás, elmerülós,
a gőzkazán szétrobbanása vagy erőhatalom által okoztatnak. Kizártaknak
csak azon események tekinthetők, melyeket a biztosítási szerződósben világosan kijelöltek. 2. A fuvarozás veszélyei ellen kötött biztosítás, más megállapodás hiányában, azon időponttal veszi kezdetét, midőn az árúk fuvarozás végett feladatnak s azon időponttal végződik, midőn az árúk rendeltetésük helyén, az átvevőnek vagy megbízottjának kiadatnak.
X. A biztosítás szakadatlanul tart akkor is :
1. ha a rószbon szárazon, részben a vizén fuvarozandó árúk útközbon
más jármüvekre rakatnak át;
2. ha a vizén fuvarozandó árúk útközben más hajóra rakatnak. E tekintetbon kivételnek akkor van helye, ha a biztosítás a szerződésben világosan
kijelölt hajón leendő fuvarozásra nózvo köttetett; de ily esetben is a veszély
a biztosítót terheli, ha az átrakodást valamely esemény teszi szükségessé, s
a hajó melyen az árú útját folytatja, a szerződésbeli feltóteleknek megfelel;
3. ha az árúk valamely esemény miatt, az út folytatásáig, ideiglenesen elhelyozendők.
A 2. és 3. pont eseteibon a biztosító, mihelyt ez lehetséges, értesítendő.
XI. A biztosító nom felelős a kárért, ha a fuvarozás anélkül, hogy
erre szükség volna, a közönséges módtól eltérőleg történik. Ha a biztosító
az árú el.ciildését vagy szállítmányozását szükség nélkül késlelteti, a biztosító a késedelem ideje alatt történt kárért nem felelős. Ha e késedelem egy
hónapnál tovább tart, vagy ha a kijelölt átvevő az árú rendeltetési helyén
az átvétellel késik, a biztosító minden további felelősség alól megszabadul.
XII. Ha a kijelölt átvevő az árút, a kár megállapítása előtt fogadja el,
a biztosító felelőssége megszűnt. A külsőleg fel nem ismerhető sérelmeket
köteles az átvevő, az átvételtől számítandó 8 nap alatt a biztosítónak bejelenteni, ellenkezőleg kártérítési igényeit ezekre nézve is elveszti.
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126.

125. §. Az életbiztosítás fogalma, fajai és jogi
természete.
Életbiztosításnak azon ügylet tekintetik, mely által valaki
ellenérték (díj) kikötése mellett bizonyos összeg fizetésére kötelezi
magát oly képen, hogy a fizetési kötelezettség valamely személynek:
a) élettartamától;
b) egészségétói, avagy
c) testi épségétől tétetik függővé.
II. A fenti fogalommeghatározás szerint az életbiztosításnak 3 faja különböztetendO meg; és pedig:
1. a tulajdonképeni életbiztosítás,
2. az egészségbiztosítás,
;3. a balesetbiztosítás.
Elsőnél a biztosítási szerződés arról szól, hogy a biztosított halála, illetve bizonyos kor elérésének esetére a szerződésben megjelölt személy bizonyos összeget kapjon. Az egészségbiztosításnál a biztosító fizetési kötelezettsége a biztosított
betegsége, a balesetbiztosításnál pedig az azt ért testi sérülés
esetében válik esedékessé.
Mint különös alakzatok említendők meg a járadékbiztosítás, melynél a biztosító bizonyos évi összeg, (rente) fizetésére
kötelezi magát, ellentétben a tőkebiztosítással, hol egyszerre
fizet nagyobb összeget, továbbá a tontinák u. n. túlélési csoportok, melynél a biztosítási összeg akkor fizetendő, ha egyik
meghatározott személy a másikat túléli.
A biztosító személyéből indulva ki, lehet a biztosítás saját
és idegen életre szóló, s a biztosított szolgáltatását tartva szem
előtt olyan, melynél a szolgáltatás (díjfizetés) visszatérő időszakokban, avagy pedig, melynél az egy összegben (mise)
történik.
'
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126. §. Az életbiztosítási szerződés megkötése s
az abból eredő jogok és kötelességek.
I. A kárbiztosítási szerződésre fentebb mondottak az életbiztosítási szerződésre is állanak általánosságban. E mellett
azonban kiemelendőnek tartjuk:
A) A szerződő felek tekintetében; mig a kárbiztosítási szer-

ződésnél a biztosított a saját javára köti a szerződést, addig
az életbiztosításnál a fizetendő összeg nemcsak magának a biztosított, hanem harmadik személy javára is kiköthető, kit K. T.-ünk
kedvezményezettnek nevez.
Az életbiztosításnál a biztosítóval szerződő fél és az, kinek
élettartamától stb. a fizetés függővé tétetik, nem sziikségszerűleg egyazon személy; K. T.-ünk ismeri a harmadik személy
halála esetére szóló biztosítást. Közelebbi keresztülvitele tekintetében K. T.-ünk két esetet különböztet meg:
1. Midőn az ügylet érvényessége ugyanazon elbírálás alá
esik, mintha a biztosított maga biztosította volna életét, (azaz a
biztosítási érdek, külön kimutatás nélkül is fennállónak vétetik.
Ez az eset á l l j p
a) ha az, a harmadik személy, vagy törvényes képviselőjének beleegyezésével köttetik;
b) a házastársakra, fel- és lemenő ágbeli rokonokra és
jegyesekre, kik egymás életét feltétlenül biztosíthatják.
2. Az első pont eseteitől eltekintve a harmadik személy
halála esetére kötött életbiztosítás csak akkor érvényes, ha a
szerződő fél a biztosított életbenmaradásához fűződő érdekét kimutatni képes; kiindulva azon helyes felfogásból, hogy érdek nélkül nipcsen biztosítás.
/Bf^Az életbiztosítási szerződés alakja tekintetében a fentebb
mondottakNizzal egészítendők ki, hogy az életbiztosítási kötvénynek a k&rbiztosítási kötvénynen foglalt bizonyos kellékeken kivül is mgg bizonyos adatokat kell magában foglalnia.
Ezek szerint az életbiztosítási kötvény tartalma a következőkre
terjed k i :
1. a felek neveirb^
2. a biztosítási összegre;
3. a biztosítás kezdeK1- és végérc;
4. a biztosítási díjra.;
5. a kiállítók aláírására ]
6. a biztosított nevére; \
7. a kedvezménzezett névére (esetleg szólhat a kötvény
bemutatóra);
8. azon eseményre vagy időre, jnelynek bekövetkezésétől
a fizetés függővé van téve.
. —^
C) A biztosítási összeg túlbiztosítása nem állhat be.
D) Az életbiztosításból származó jogok és kötelességek
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tekintetében, a biztosítottat ugyanazon kötelezettségek terhelik,
mint a kázbiztositásnál; áll ez úgy a díjfizetés, mint a közlési,
valamint az értesítési kötélesség tekintetében. Utóbbira K. T.-ünk
kimondja, hogy ha az idő vagy esemény, melyre a biztosítás
köttetett, bekövetkezik, a kedvezményezett ezt, mihelyt róla tudomást nyer, a biztosítóval késedelem nélkül közölni tartozik,
ellenkezőleg a biztosítónak az ebből eredő hátrányokért felelős.
E) Kárfelvételről az életbiztosításnál nem lehet szó, éppen
úgy, mint a fizetendő összegek a kár nagyságához képest történendő megállapításáról. Itt mindig a biztosítási összeg fizetendő ki.
F) A fizetés idejére nézve a felek megállapodása szolgál
irányadóul. Ily megállapodás hiányában a biztosítási összeg, a
fizetési feltétel bekövetkeztének igazolásától számítandó nyolc
nap alatt fizetendő. A fizetés, ha kedvezményezett van kijelölve,
ennek kezeihez eszközlendő, ki a fizetést nem is mint a biztosító jogutóda, hanem mint közvetlenül jogosított követelheti.
Ebből következik, hogy a biztosítási összeg nem tartozik a
biztosított hagyatékához s hogy utóbbi adósságai miatt, végrehajtás alá sem vonható.
A biztosító kártérítésre nincs kötelezve:
1. ha a biztosított életét halálos ítélet, párbaj vagy öngyilkosság folytán veszti el;
2. ha a biztosított csatában vagy az ott nyert sebek
következtében halt meg;
3. ha a biztosítás tárgyát az egészség vagy testi épség
"~Sp»ég. képezi és az esemény, melynek bekövetkeztétől a fizetés
függővé tétetett, a biztosított vagy a kedvezményezett vétkességéből következett be.
Az 1. és 2. pont . alatti esetekben a kedvezményezett a
befizetett díjak egyharmad részét visszakövetelheti.

127. §. Viszontbiztosítás.
A viszontbiztosítási ügylet által a viszontbiztosító, ellenérték (díj) kikötése mellett, arra kötelezi magát, hogy a viszontbiztosítottnak bizonyos összeget fizetend azon teljesítés fejében,
melyre az utóbbi, egy más biztosítási szerződés alapján kötelzette.

A viszontbiztosítás tárgya lehet: kár-, élet-, sőt viszontbiztosítás is.
A viszontbiztosítás hatálya megszűnik, ha azon biztosítás,
mely miatt a viszontbiztosítási ügylet keletkezett, hatályát
vesztette.
Ily esetben, ha más megállapodás nem történt, a viszontbiztosító azon díjhoz, mely biztosítót nem illeti, igényt csak az
elvállalt viszonbiztosítási kockázat arányában tarthat.
Ila az esemény, melynek alapján a viszontbiztosított saját
biztosítási kötelességének eleget tenni tartozik, bekövetkezett,
erről a viszontbiztosítót más megállapodás hiányában a tudomásvétel után legfelebb három nap alatt értesíteni köteles, ellenkezőleg ennek kötelezettsége megszűnik.
A viszontbiztosító fizetési kötelezettsége más megállapodás
hiányában, azon időponttól veszi kezdetét, midőn a viszontbiztosítottra nézve a fizetési kötelezettség bekövetkezik.
Egyebekben a viszontbiztosítási ügyletre nézve is a már
említettek szolgálnak irányadóul, j

128. §. A kiadói ügylet.
I. A kiadói ügylet vagy kiadói szerződés a K. T. szerint azon
ügylet, amely által valaki a kiadó kész vagy készítendő irodalmi,
műszaki vagy művészeti munka többszörözésére, közzétételére és
forgalomba helyezésére a szerzőtől vagy annak jogutódaitól kizárólagos jogot nyer. A kiadó azonban egyrészről nemcsak jogot
nyer a munka többszörözésére, előállítására és forgalomba
helyezésére, hanem az egyszersmind kötelessége is. A kiadó
tehát kizárólagos jogot szerez és kötelezettséget vállal.
II. A kiadóügylet csala akkor kereskedelmi ügylet, ha azt
iparszerüleg folytatjuk.
\
III. Ahhoz, hogy a kiadó által szerzett jog harmadik
személyekkel szemben is kizárólagos legyen, a kiadói jog magában nem elegendő, hanem még egy feltétel szükséges, az,
hogy a tulajdonos is elismerje, hogy ez kizárólag a kiadót
illeti és ez a szerzői jog. így védi a törvény a gondolat, a szellemi javak kizárólagosságának jogát. Erről az 1884. évi XVI.
törvénycikk az u. n. szerzői jogról Xszóló törvény intézkedik.
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129. §. A kiadói-jog terjedelme.
;tosítás,
latályát

az.

I. Említettük, hogy a kiadói jog valamely irodalmi, műszaki, vagy művészeti munka előállítására vagy többszörözésérc
irányul, ebből szükségkép következik, hogy míg a többszörözésére szánt példányok el nem keltek, a szerző munkájával olyan
intézkedéseket nem tehet, melyek a kiadó kárára lehetnének,
őt a kiadói jog szabad gyakorlásában megakadályoznák.
A kiadói jog terjedelme a kiadó és a szerző között szabad
megállapodás tárgyát képezi.
A kiadó joga lehet egészen korlátlan vagy pedig korlátolt
és a korlátozások ismét a legkülönbözőbbek lehetnek. Vonatkozhatnak akár a forgalomba helyezés területére (pl. hogy a
kiadó a munkát csak egy országba hozhatja forgalomba). Más
országra nézve tehát a szerző ¡szabadon köthet kiadói ügyletet.
Ez azaz eset, amely különbsen zeneműveknél fordul elő,
s akár az időre (pl. 10—20 é\íre, tekintet nélkül a példányok
számára és arra, vájjon a közzétett példányok a kitűzött idő
alatt mind elkeltek), akár meghatározott kiadásra (a „kiadás"
fogalma az összes példányokat! foglalja magában, melyek az
egyfolytában eszközölt többszötüsítésből kikerülnek), akár az
alakra (pl. negyed-, nyolcad-, tifcenhatodrétű alakra, ugy hogy
más alakra nézve a szerző szabadon rendelkezhetik), akár a
példányok számára, akár a nyeltre (pl. csak az eredeti nyelvre,
vagy csak meghatározott vagy. bármily nyelvű fordításra).
II. A kiadói jog terjedelme \ iránt a K. T. a következő
szerződést pótló szabályokat állítja fel:
1. A kétség esetében a szerződés a munkának csak egyszeri kiadására ád jogosítványt. Ha azonban a felek ú j kiadás
iránt szerződnek arra nézve, miről az új szerződésben nem intézkednek, a korábbi szerződés szolgál irányadóul.
2. A kiadói jog nem ád egyszersmind jogosultságot a
munka fordításához és ennek kiadásához.
3. A kiadó, ha a szerző egyes munkáinak kiadására nyert
jogot, e munkák összkiadásának eszközlésére feljogosítottnak
nem tekintetik, s megfordítva, ha szerző munkáinak összkiadását engedi át, a kiadó nem nyer jogot arra, hogy egyes munkát vagy azok részeit külön kiadhassa.
4. A kiadói jog fennállása alatt a szerzőnek nem áll jogában ugyanazon munkát vagy annak egy részét újra kiadni,
H

i

vagy kiadás végett másnak átengedni vagy összes munkái
kiadásába, vagy valamely gyűjteménybe felvétetni. Ha azonban
a szerző egyes dolgozatokat valamely gyűjteménybe szolgáltat,
ezeket akár külön, akár összes ír unkáibari közzé teheti, feltéve,
hogy egyes dolgozatok azon alhkban, melyben a gyűjtemény
részeként jelentkeznek, a könyv-j vagy műkereskedés önálló
tárgyait nem képezik. A kisebb dolgozatok, melyek hirlapnak
vagy folyóiratnak engedtetnek át, megjelenésük után a szerző
szabad rendelkezése alá kerülnek

130. §. A szerző és kiadó kölcsönös jogai és kötelezettsógei.

1

1

; I

I. A szerző kötelezettsége mindössze arra terjed, hogy a
kiadónak az igért munkát a szer;;ődésileg megállapított minőségben és kellő időben átadja. Ha a szerző a kötelességének
satát hibájából meg nem felel, a kiadó tetszése szerint vagy:
1. a szerződés teljesítését s a késedelemből eredő kár megtérítését igényelheti; vagy 2. a npmteljesítés miatt kártérítést
követelhet; vagy 3. a szerződéstő elállhat, mintha az meg sem
köttetett volna. II. Ami a kiadó .kötelezettségeit illeti, azok a
következők: 1. A kiadó a kézílatban vagy a megállapított
eredetiben átvett munkát saját költségén változtatlanul többszörözni és kellően forgalomba hegyezni tartozik. A kiállításnak
határozott megállapodás hiányában! a munka céljának és jelentőségének megfelelő alakban kell iörténni. A példányok számát
és az egyes példányok árát, ha az I iránt a felek közt megállapodás nem történt, a kiadó sajátí belátása szerint határozza
meg; de nem áll jogában oly tifflságos árt szabni, mely a
munka kelendőségének ártana. HogV mennyi idő alatt köteles
a kiadó a munkát többszörözni és rorgalomba helyezni, aziránt
a törvény csak azt a különleges intézkedést tartalmazza, hogy
amennyiben a munka további kiadááai is átruháztattak, a kiadó
az előbbi kiadás teljes elkelte után .azonnal köteles u j kiadást
eszközölni. Ha a kiadó az átvett miinka többszörözését, vagy
az első kiadás teljes elkelte után az iuj kiadás eszközlését saját
hibájából elmulasztja, a szerző épp úéy, mint a kiadó a szerző
mulasztása esetében, tetszése szerint vagy: 1. a szerződés teljesítését és a késedelemből eredő kár megtérítését igényelheti,
vagy 2. a nemteljesítés miatt kártérítést követelhet, vagy 3. a
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szerződéstől elállhat,
meg m0g sem köttetett volna.
4. A kiadói ügyeletnek nem lényeges kelléke, hogy a kiadó a
szerzőnek ellenértéket, u. m. tiszteletdíjat adjon. Ilyent a szerző
csak akkor követelhet a kiadótól, ha a^ nyíltan vagy hallgatag
kiköttetett. A tiszteletdíj haltgatag kikö/töttnek akkor tekintetik,
ha a körülmények szerint a munka átengedése csak tiszteletdíj
mellett volt felvehető. Ily esetben annak nagyságát, a körülményekhez képest szakértők meghallgatása mellett, a bíróság
állapítja meg. Ugyanez történik akkot is ha a tiszteletdíj közelebbi meghatározás nélkül általában köttetik ki. A tiszteletdíj
megállapítása történhetik akár egységesen az egész munkára s
annak összes kiadásaira, akár egységesen az egész munkára,
de csak egy kiadásra, akár az össztes vagy egy kiadásra és
ívenként. Ha utóbbi esetben a tiszteletdíj megállapításánál bizonyos ívszám vétetett alapul, a kiadc] a megállapított ívszámot
meghaladó részért tiszteletdíjt fizetni nem tartozik, de a szerzőtől
követelheti, hogy ez teljes munkát szolgáltasson, Ami pedig
tiszteletdíj fizetési idejét illeti: a k i idó más megállapodás hiányában köteles a tiszteletdíjat, ha az a munkáért általában
köttetett ki, a teljes kézírat vagy az ert deti átvételével után azonnal
kifizetni; ellenben ha a tiszteletdíj ívek szerint állapíttatott meg,
az a többszörözés befejezésekor, illjetve a mennyiben a munka
részekben jelenik meg, az egyes rés ek bevégzett részek kiállitásakor fizetendő.
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I3l. §. A kiadói ügyijét megszűnése
' A kiadói szerződés részint a zerzőnél, részint a kiadónál,
részint a szerződő felek személyétől függetlenül bekövetkező
okokból szünhetik meg és pedig 1. a szerzőnél bekövetkező
okokból: a) ha kész munka iránt köttetett szerződés és az az
átadás előtt a szerzőnél véletlen 1 elvész, pl. elég; b) ha a
szerző a munka befejezése előtt me ?hal, vagy a munl a szerződésszerű elkészítésében egyébkélt vétlenül meggátoltatik,
vagy az elkészítésre képtelenné válik. Mindkét esetben a szerző,
illetőleg jogutódai a kötelezettség alpi felszabadulnak, másrészt
azonban tiszteletdíjt sem követelhetnek, sőt ha ilyet kaptak,
azt visszafizetni tartaznak. 2. A kiadónál bekövetkező okokból:
a) ha a többszörözés végett átadott munka a kiadónál véletlenül elvész. Ez esetben a kiadó kötelezettsége a tiszteletdíj

megfizetésére szorítkozik.Ha azonban a szerző egy második birtokában van, ezt esetleges költségeinek megté/ítqse méllett a kiadónak átengedni tartozik, ily esetben tehát a kiadói ügylet fenmarad.
Hasonlóképen fenmarad a kiadói' ügylet, ha nem níaga a munka,
hanem a kész kiadáá egészben vagy r/szbon véletlenül megsemmisül ; sőt amennyiben a kiadás megsemmisülése a forgalomba helyezés előtt tőrtént, a kiadóuak jogában áll a megsemmisült példányokat saját költségén kipfótolni anélkül, hogy
ezekért a szerzőnek tiszteletdíjt fizetni tartóznék, b) ha a
szerződés teljesítése a kiadó személyébe^ történt véletlenség
miatt lehetetlenné válik. Ez esetben a kiadó t szteletdíj fizetése
alól csak úgy szabadul, ha á szerző, a1» m unkát ugyanazon
J
feltételek mellett más kiadónak ádta át. Á teljesítés lehetetlenlehete
sége alatt azonban nem értendő sem a iadó halála, sem magában véve a kiadó csődje., Első es ben a kiadói jog és
kötelezettség a kiadó örököséire száll; óbbi esetben pedig a
tömeggondnok akaratától függ, vájjon a zerződést fenn akarja-e
tartani és teljesíteni, vagy nem ? 3. A felek személyétől
független okból: a) a cél, rfiely a Í zerződő felek szándéka
szerint a közzététel által elérendő volt, véletlen eset folytán
lehetetlenné vált. Amennyiben i ily etet a kézirat vagy az
eredeti átadás előtt következett bé : a ézerző vagy jogutódjai
tiszteletdíjat nem követelhetnek s iha ilVet kaptak, azt visszafizetni tartoznak ; Ellenben, ha a céV csak a kézírat vagy eredeti
átadása után vált lehetetlenné a szerző vagy jogutódjai tiszteletdíjt követelhetnek, illetőleg a kapott tiszteletdíjt visszafizetni nem tartoznak.

I. A kereskedelmi ügyletek megkötésének közvetítése alkuszi
ügyletnek, s az, ki ily ügy letekkel iparszeriileg foglalkozik, alkusznak tekintetik.
Az ügylet közvetítésével megbízott alkusz nem tekinthető feljogosítottnak arra, hogy fizetést vagy a szerződésben
kikötött más szolgáltatást, átvehessen.
II. Az alkusz, amennyiben, a felek által, az ellenkezőre feljogosítva nem lett, vagy az ügylet természete ellenkezőt nem
kiván, a megbízások, alkudozások és kötések tekintetében harmadik személyek irányában titoktartásra kötelezett.
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III. Az alkusz nnplót vezetni, ebbe a megkötött ügyleteket
mindennap bevezetni és a megtörtént bevezetéseket naponkint
aláírni tartozik.
A napló, melynek bekötve, laponkint folyó számmal ellátva ós átfűzve kell lenni, használatba vétel előtt azon törvényszék által hitelesítendő, melynek kerületében az alkusz
üzletét gyakorolni szándékozik.
Ha az alkusz kizárólag kereskedelmi ügyletek közvetítésével foglalkozik, a naplón kiviil egyéb könyveket vezetni nem
tartozik.
A naplóba iktatott bevezetéseknek, melyek bármely élő
nyelven történhetnek, a szerződők neveit, az ügylet megkötésének idejét, tárgyának megjelölését s annak feltételeit, jelesen
árúk eladásánál azok nemet és mennyiségét, nemkülönben az
árt és a szállítás idejét kell tartalmazni.
E bevezetések időrendben, hézag hagyása nélkül, eszközlendők.
IV. Az alkusz az ügylet közvetítésénél rendes kereskedő
gondosságával a megbízás értelmében, s a felek érdekeinek megfelelőleg köteles eljárni. Az ügylet megkötése után, a felek
mindegyikének egy általa aláírt s a bevezetés tárgyául kijelölt
ténykörülményeket magában foglaló kötjegyet azonnal kézbesíteni tartozik.
Oly ügyleteknél, melyek nem -azonnal teljesítendők, a
kötjegy a feleknek aláírás végett kézbesítendő s mindegyik
félnek a kötjegy azon példánya küldendő meg, melyet a másik
fél aláírt.
Ha valamelyik fél a kötjegy elfogadását vagy aláírását
megtagadja, erről a másik fél az alkusz által azonnal értesítendő.
Az alkusz köteles naplójából, a felek kívánatára ezeknek
kivonatokat kiállítani, melyeknek mindazt magukban kell foglalni, mi az alkusz által a feleket érdeklő ügyletre vonatkozólag
bevezettetett.
Harmadik személyek részére ily kivonatok csak az érdekelt
felek beleegyezésével állíthatók ki.
E tények egyedül a szerződés megkötésének bizonyítékául
szolgálnak.
Az alkusz szabályszerűen vezetett naplója ép úgy, mint
az alkusz által szabályszerűen kiállított kötjegy, az ügylet megkötése s annak tartamára nézve nem teljes, eskü vagy más
bizonyítási eszköz által kiegészíthető bizonyítékot kénez.
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/''^Mindazonáltal a bíróság a fennforgó körülmények megfontolása alapján, belátása szerint határoz afelett: vájjon a
napló és kötjegy tartalma bizonyítéknak tekinthető-e, vájjon
azok mellé az alkusz esküje vagy egyéb bizonyíték követelendő-e»
vájjon különösen a kötjegy elfogadásának vagy aláírásának
megtagadása az ügy megbírálásánál nyomatékkal bir-e vagy sem.
A K. T.-nek a ker. könyvek pontos vezetésére vonatkozó
határozatai az alkuszok naplóira is alkalmazandók/
V. A bíróság a per folyamán el rendelheti,'Hogy az alkusz
naplója a kötjegygyel, a kivonattal vagy egyéb bizonyítékokkal
való összehasonlítás végett felmutattassék.
E felmutatásra az alkusz 1000 kor. pénzbírság terhe alatt
kötelezhető.
Az alkusz amennyiben a felek által, vagy az árúk minőségét tekintve, a helybeli szokás által, ez alól fel nem mentetik,
köteles a közvetítése mellett létrejött, minden mustra szerinti
eladásnál a mustrát, miután azt felismerhetés végett megjelölte,
addig megőrizni, mig az árú, a minőséget illetőleg ellenmondás
nélkül átvétetett, vagy az ügylet más módon kiegyenlíttetett.
Az alkuszok, kik a jelen törvényben megállapított kötelességeiket megszegik, vagy azokat elhanyagolják, a feleknek az
ebből eredő kárért felelősek.
VI. Az alkuszt közbenjárásáért díj illeti meg. E díj, más megállapodás hiányában, akkor követelhető, ha az ügylet megköttetett vagy a feltételesen kötött ügylet feltétlenné vált s az
alkusz a kötjegy kézbesítését tárgyazó kötelezettségnek megfelelt.
Ha az ügylet meg nem köttetett, vagy föltétlenné nem
vált, a közbenjárásért alkuszdíj nem követelhető.
Az alkuszdíj mennyisége szabad egyezkedés vagy más
helyi szokás hiányában az alkuszt, a közvetített ügylet által képviselt értéket véve alapul, díj fejében 10,000 koronáig fél száztoli,
az ezen felüli összeg után pedig egy negyed száztoli illeti meg.
E díjakat, ha más ki nem köttetett, vagy a helybeli szokás
mást nem állapít meg, a felek egyenlően tartoznak viselni.
Úa az alkusz meghal, ha üzletével felhágy vagy azt bármi
okból nem folytathatja, naplója azon törvényszéknél leteendő,
melynek területén az alkusz üzletét gyakorolta.
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03. §. A váltójog fejlődése.

I. A váltójoX s a váltó a tizenharmadik században keletkezett Olaszországiéi, akkor ugyanis, midőn a váltó eredet:
alakját képező utalvatoynál a kiállító maga az utalvány folytár
felelős volt az utalvánAn kitüntetett pénzösszegnek kifizetéseért
Eleinte az utalvány mopbtt a más helyen teljesítendő fizetésre
nézve kötelezvényt is á l | \ t t a k ki, de az később elmaradt.
II. A forgatmány» kifejlődése későbbi időre esik, a tizenhatodik század végére. Ezhdőtől a váltó átruházható lett, az
átruházási nyilatkozat giratáXak neveztetett s a váltó előlapjára irták. Franciaországból eréij a tizenhetedik század elejeről
a szokás, azt a váltó hátlápjára vezetni.
III. Ami a váltójognak hazáinkban való kifejlődését illeti,
annak első jelensége az 1763. évi osztrák kereskedelmi- és
váltó eljárásnak Erdélyre és a határőrvidékre való kiterjesztése.
Önállóan szabályozta á váltójogot azonban az 1840. évi
XV. törvénycikk, mely 1841. évi január 1-én lépett életbe;
első része az anyagi váltójogot tartalmazta, második része a
váltóeljárást. Kiegészítette e$t az 1841. évn január 18-án kelt
utasítás a váltóbiróságok száfnára, mig az 1844. évi VI. törvénycikk részben való módosítását tartalmazza. Azonban az 1850.
január 25-iki nyilt parancs az osztrák váltórehdszabályt terjeszti ki az országra is.
)
\
Az 1861. évi országbírói! értekezlet az 1840. évi váltótörvényt ismét behozta, de Erdély, Horvát-Szlavonország, a határőrvidék és Fiume kivételével. Az ország e részeiben ás osztrák
váltórendszabály és eljárás érvényben meghagyatott.
Az alkotmányos időszak helyreálltával az egységei magyar váltójog megalkotása iránt 1863-ban indultak meg a munkálatok, midőn Paulcr miniszter Apáthy egyetemi jogtanárt egy

%

^mc
u j váltótöiVeny tervezetékek elkészítésévéi megbízta. A német
váltójog alapján készült javaslat mint 1876. évi XXVII. törvénycikk lett törvénnyé s \ Magyarországon 1877. évi január
1-én lépett érvénybe/}

134. §. A váltójog forrásai.
váltótörvény. (1876: XXVII.)
( A magyar váltótog főforrá
peznek még az alábbi törEmellett azonban írott jogforrá
vények:
gondnoksági ügyről)
az 1877 : XX. t.-c. (a gyám^igi
7. §-a, váltóképesség tekintetében ;
az 1880 : LI. t.-c. a kir. közjegVzőnct^díjairól (óvás díjak);
az 1886: VII. t.-c. (a közjegyzőt törvény módosításáról) 23.
§-a, a házastársak és jegyesek közötti yáltómeghatalmazások tekintetében és 24. §-a, vakok váltónyilátkozatai tekintetében.
A m. kir. i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n e k ^ S l / I . J : M. E. számú
rendelete, a váltóügyekben követendő eljárás tárgy
A törvényen kivül forrás haz^i váltójogunk
1
Trói gyakorlat )
'

váltó fogali
által

megállapított

V
'[zetéserc irányai

slhcly kifejezette'p váltónak' wyeztetik,
IÁ' váltó s ereaetiieg
félfctkezett, amennyiben a
kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy azon pénzösszeg
ellenében, mely neki átadatott, egy más helyen az esedékes
összeget az azon helyen divatozó pénznemben ki fogja fizetni^
II. A váltójog azon szabályok összesége, amelyek a váltóra vonatkoznak és a váltónyilatkozatot tevőknek jogait különösen pedig kötelességeit szabályozzák.
III. A váltón a következő személyek szerepelnek:
a kibocsátó,' a"rendelvényes és az intézvenyezett.
A kibocsátó az, aki felszólítja az intézvényezettet, ho_gy ne
neki, hanem helyette az ő hitelezőjének, a rendelvényesnek
fizessen.
A rendelvényes a váltó első birtokosa, akinek javára történik a intézvényezós.
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Az intézvényezett az, aki a váltói kötelezettség elvállalására^
felszól ittatikrr
Ha az intézvényezett a váltói kötelezettséget magára vállalja,
elfogadóvá lesz.
Az intézvényezett csak akkor lesz váltóadós, ha a váltót
elfogadja.CHa az intézvényezett a váltót nem fogadja el, a váltóbirtokos a kibocsátó ellen fog fordulni^)
A rendelvényesből akkor lesz forgató, ha a váltót forgatmány útján átruházza.
7 ' 7" / "ű J
Azt, akire a váltót átruházza, forgatmányosnak (s így most
már ez lesz a váltóbirtokos) hívjuk.
<^A rendelvónyes a váltót azért adja tovább, mert pénzre
van szüksége és az elfogadó csak lejáratkor tartozik fizetni)
(JV. A törvény nem foglal magában rendelkezést a váltó
kiállításának anyagára, a váltó külső alakjára, a használt nyelvre
és az Írásmódra nézve. A váltó anyaga nemcsak papir, hanem
falap, vászon, hártya stb. egyaránt lehet, csak olyan legyen,
mely megfelel a váltó rendeltetésének. A váltó külső alakja
bárminő lehet, nemcsak a szokásos hosszúkás négyszögletű
alak. A nyelv bárminő élő vagy holt nyelv lehet. Az írásmód
akár egy nyelv rendes Írásmódja, akár más használt Írásmód
is lehet, pl. zsidóbetűk (de titkos írás nem lehet.)
§. A v á l t ó f a j á t
;
fi
t t ^ "
A váltónak két faja van: <A
1. Az idegen váltó, álakjára nézve utalvány, melybon a
kiállító utasítást ad egy más személynek, hogy egy harmadik
személynek fizessen.
Az idegen váltónál a kiállításkor három személy szerepel:
a) a kibocsátó (intézvényező), ki a váltót kibocsátja és a
fizetési meghagyást egy másik személyhez intézi;
b) az intézvényezett, akihez a fizetési felszólítás intéztetik:
c) a rendelvényes (intézvényes), akinek részére vagy rendeletére fizetni kell.
2. A saját váltónak nincs utalvány alakja, egyenes fizetési
igeret. Ennél csak két személy szerepel:
a) a kibocsátó, aki a váltót kibocsátja és a fizetést ígéri;
b) a rendelvényes, akinek a fizetés igértetik. A kibocsátó
az adós. 1T rendelvényes a hitelező.
_
/-)
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§. Váltónyilatkozatok,
A váltónyilatkozatok halfélék:
1. az idegen váltó kibocsátójának váltónyilatkozata;
2. a saját váltó kibocsátójának váltónyilatkozata;
3. az elfogadvánv;
4. a forgatmány;
5. nevbecsülési elfogadás;
6. a váltókezesség.
^ A váltói kötelezettséget elvállalja elsősorban a kibocsátó,
váltókötelezettséget vállal továbbá nemcsak a kifizetésért, hanem
az elfogadásért az elfogadó, úgyszintén a hátiraton a forgató.
(Lásd névbecsiilési elfogadás és a váltókozesség a továbbiakban^)
Általában szükséges minden váltónyilatkozatra nézve:
1. hogy az illető személy, ki a váltónyilatkozatot teszi,
váltóképosséggel bírjon, mert különben váltókötelezcttség nem *
származik;
2. hogy a váltónyilatkozatnak a váltón kell lenni és hogy
a váltónyilatkozatot tevő azt aláírja.
A váltókötelezettség egyetemleges, azaz a váltóhitelező minden váltónyilatkozatot tevőtől a váltó egcsz összegét követelheti.

¡> §. Váltócselekvények.
A váltói követelés bizonyos cselekvényeket tesz szükségessé, ilyenek a következők:
a) aJbemutatás, amely kétféle J e h e t : u. m. a kibocsátás
után a kibocsátó az Intézvényezett nek elfogadás végett mutatja
be a váltót, ez az elfogadás véffgtti bemutatás ; lejáratkor pedig
tTráltÓhitcfező bemutatja a váltót fizetés végett, ez a fizetés,.
végetti bemutatás.
b) az óvás, ha az intézvényezett a- váltót el nem fogadja,
vagy a lejáratkor a fizetést nem teljesíti, e körülményeket hiteles
közeg által bizonyítani kell, erre szolgál az óvás. Óvás nélkül
nem lehet a jótállási kötelezettségben lévőket keresettel megtámadni.
c) az előzők értesítése; ha az intézvényezett fizetési kötelezettségének MeJávatEörniiem tesz eleget, a váltóhitelező a jótállási kötelezettségében lévőket, legalább is közvetlen előzőjét
értesíteni tartozik.

§. A váltóképesség,
I. A váltóképesség azon képesség, melynélfogva váltói jogokat
szerezhetünk és váltói kötelezettségeket vállalhatunk.
A váltóképesség kétféle: cselekvő és szenvedő. Cselekvő
váltókópesség azt jelenti, hogy váltói jogokat szerezhetünk. A
szenvedő váltóképesség azt jelenti, hogy váltóadósok lehetünk.
II. Cselekvő váltóképessége mindenkinek van.
III. Szenvedő váltóképessége annak van, aki terhes szerződé sekei jogérvényesen köthet.
Szenvedő váltókőpességgel bírnak tehát azon férfiak és
nők, akik 24-ik életévüket betöltötték és nagykorúak (akiknek
kiskorúsága meg nem bosszabbíttatott.)
Szenvedő váltóképésséggel bírnak azok is, akik 18-ik életéviik betöltése után önállóan ipart űznek; továbbá akik 24 éves
koruk előtt nagykorúsittatnakl ha az atya a kiskorú vagyonát
szabad rendelkezésére bocsátja vagy beleegyezik önálló háztartás alapításába.
Kiskorúak törvényes gyámjuk, gondnokság alatt lévők
gondnokuk, jogi személyek képviselőjük utján vállalhatnak
váltói kötelezettséget.
Szenvedő váltóképességgel bírnak a vakok, az írni nem
tudók és a vagyonbukottak is (ezek csak a csődtömeg tekintetében nem vállalhatnak váltókötelezettségiqt.)
Ha a nők 24-ik életévük betöltése előtt férjhezmennek,
ezen tény által nagykorúakká válnak ugyan, de szenvedő váltóképességgel még sem bírnak.
(J© Ha a váltón oly személyek nyilatkozatái fordulnak elő,
kik szenvedő váltóképességgel nem bírnak, e körülmény a
többieknek érvényesen elvállalt kötelezettségeire befolyással
nincsenek*
• ,

AZ IDEGEN VÁLTÓ.
.^Az idegen váltó lényeges kellékei.

m

Az idegen váltó kellékei a V. T. szerint a következők :
A váltó elnevezés.
A fizetendő pénzösszeg kitétele.

3. A rendelvényes megnevezése.
4. A fizetés ideje.
5. A kibocsátó név \ $ g y cég aláírása.
6. Az intézvényezett megnevezése.
7. A fizetés helye.
8. A kiállítás helye, éve, hónapja ós napja.
A bélyeg nem váltójogi kellék, azt a pénzügyi törvények
írják elő.

váltó elnevezés.
A váltótörvény v szerint a váltónak első lényeges kelléke a
„váltó" szó, mely ha/ nem foglaltatik magában a váltó szövegében, akkor az illető értékpapír csak adóslevél, vagy utalvány,
de váltó soha nem lehet.
Ha a váltó nem magyar nyelven állíttatik ki, annak az
idegen nyelvben megfelelő kifejezése teendő ki.
\

Szegeden, 1906. d e c e m b e r é .
K 1000.—
1907. március 1-én fizessen Ön ezen első váltónál fogva
Beregi Lajos úrnak, vagy tendeletére

• I S I - Egyezer koronát
Értéke árúkban, s tegye számadásba tudósítás szerint.
D a n n e r M i h á l y úrnak
Tóth Péter.
Szögeden.
/ $ Q. Q V
1. sz. váltóminta.

fizetendő pénzösszeg kitétele.
A fizetendő pénzösszeg teljes határozottsággal jelölendő
meg, még pedig annak pénzneme szerint (korona, frt, márka,
lira, stb.)
A fizetendő pénzösszeg számszerűleg kiteendő, mert különben a váltó érvénytelen. Ha az összegen felül járulékok
köttetnek ki, az ily kikötés érvénytelen.
• •'< • . • • ••
Ha a váltóban a fizetendő pénzösszeg betűkkel és számokkal van kifejezve, eltérés esetén, a betűkkel kiírt összeg
érvényes.

u

Ha az összeg akár betűkben, akár Számokban többször
van kifejezve, eltérés esetén a legkisebb összeg tekintendő
érvényesnek.
A fizetendő pénzösszeget számokkal és betűkkel szokás
kitenni. (L. 1. sz. váltó minta.)

A rendelvényes/ megnevezése.
A váltónak további lényeges kelléke azon személy vagy
cég megjelölése, akinek részére, vagy akinek további rendelkezése szerint a fizetés teljesítendő.
Ezt a személyt rendelvényesnek hívjuk, aki a váltón a
hitelező. Ezen hitelezőnek tartozik az intézvényezett fizetni.
II. A rendelvényes maga helyett más hitelezőt is kijelölhet, ami forgatmány útján történik.
A váltótörvény személy, vagy cég megnevezését követeli,
bemutatóra tehát a váltó nem szólhat.
III. A természetes személyeknél a rendelvényest a vezetéknév szerint jelöljük meg. A keresztnév kitétele nem szükséges.
A rendelvényes megnevezése tágabb értelemben is vehető,
vagyis nem szükségkép kell nevével megjelöltetni, lehet így
is: fizessen stb. X. Y. örököseinek.
A cég a polgári névtől esetleg különböző is lehet, nem
szükséges, hogy bejegyzett legyen. Ha a fizetés nemcsak a
rendelvényesnek, hanem ennek rendeletére állapíttatik megí—
ez a rendeleti záradék — rendeletre kiállított váltóval van
dolgunk. Reiykl»ényes g y a n á n t x ö b b személy vagy cég is
k i j e l ö l h e t ő r ^ f c f ^ g y ü t t e s e n (A; I s
(A. vagy BJ

. Tízetés ideje.
A fizetés ideje az egész váltó összegére nézve csak egy és
ugyanazon lehet. A fizetési idő csak határozott napra, látra
(bemutatásra, tetszésre,) lát és kelet után bizonyos időre, vagy
valamely vásárra szólhat.
a) Határozott napra szóló váltó. (L. 1. sz. váltó mintát). A
határozott napra szóló váltónál a fizetés egy meghatározott
napra van megállapítva. A meghatározott nap megjelölése tör-

ténik az év, hó és nap számának vagy nevének kitételével,
vagy egy naptári ünnep kitételével. Pl. L. 2. sz. v. minta.
Mádon, 1907. január 2.
K 5000—
1907. Virágvasárnapján fizessen Ön ezen első váltónál
^ f o g v a Wiedermann Elemér úrnak, vagy rendeletére

Ötezer koronát
Értékét készpénzben megkaptam.
T. Z w o l i n s z k y József úrnak
Mádon.
f t n r r

Nagy
Lát i
Drág
Érték
T.

Krausz János.
HÍ

Ha a fizetési időben a nap és hó mellett az év hiányzik,
azon év értendő, melyben a váltó kiállíttatott, ha azonban a
fizetési nap azon évben már eltelt, a lejárat a következő év
megfelelő napjára esik.
Ha a fizetési nap valamely hó közepére tűzetett ki, a
váltó azon hó 15-én jár le, ha pedig a fizetés valamely hó
elejére vagy végére tűzetett ki, a lejárat ugyanazon hó első
vagy utolsó napjára esik. A fizetés idejét továbbá csak valóban
létező napra lehet megállapítani, pl. nem érvényes február hó
30-ára kiállítva.
b) Látra szőlő váltó. A látra szóló váltó akkor jár lo,
amikor a váltóhitelező bemutatja az intézvényezettnek a váltót,
L. 3. sz. v. minta.
Pozsony, 1906. február 5-én.
K 567.50
Látra fizessen Ön ezen első váltónál fogva Palugyai József
és Fiai uraknak vagy rendeletére

Ö t s z á z h a t v a n h é t kor. 50 flll.

mutatta
váltó ai
d)
után bi
kelet u1

E:

e)
melyik

Értéke árúban és számolja el meghagyás szerint.
T. F o r r a i G y u l a úrnak
S c h m i d t Gyula.
Pozsony
f 6 j
f(J
3

c) Lát után bizonyos időre szóló váltó. A lát után bizonyos
időre szóló váltó a bemutatás — lát — után bizonyos idő múlva,
mely a váltóban kitétetik, jár le. Lásd 4. sz. mintát.

A

név, va
többi k
jön léti
(Nem 1
szöveg

Nagyszentmiklós, 1907. március 1-én.
K 300.—
Lát után bárom hóra fizessen Ön ezen első váltónál fogva
Drágossy József és Fiai uraknak vagy rendeletére

plSli Háromszáz koronát 11111
Értéke árúban s számolja el tudósítás nélkül.
T. W i n d M á r t o n úrnak y
Kari Nándor.
Nagyszentmiklós.
y (J U ' —

ayzik,
)an a
;ző év
ki, a
;ly hó
ó első
üóban
lár hó
ár le,
ráltót,

Ha ezen (1. 4. sz. váltóminta) váltó 1906. május 15-én
mutattatik be Wind Mártonnak az intézvényezettnek, akkor a
váltó augusztus 15-én esedékes.
d) A kelet után bizonyos^ időre fizetendő váltó pedig a kelet
után bizonyos Időpontban jár le, Ihely
váltóban kitétetik, pl.
kelet után 3 hónapra. Lásd 5. sz. váltóminta.

Nagyváradon, 1906. december 28-án.
K 12000.—
Kelet után 3 hóra fizessen Ön ezen első váltónál fogva a
„Nagyváradi Takarékp. Részvénytárs. w -nak vagy rendeletére

Hl Tizenkettőezer koronát •
Értéke készpénzben.
T. R i m a n ó c z y K á l m á n úrnak ,/) « K . K i s s K á r o l y .
Nagyvárad.
/JvVvQ"—

Ezen váltó tehát március 28-án esedékes.
e) A vásárra szóló, vagy vásári váltó a fizetési hely v a b
melyik vásárján jár le. r - - - * / «
"
H A

aláírása.

zonyos
múlva,

Az idegen válto~egyik leglényegesebb kelléke a kibocsátó
név, vagy cég aláírása. Ez annyira fontos kellék, hogy, ha a
többi kellék mind meg van a váltón és ez hiányzik, váltó nem
jön létre. Az aláírásnak név, vagy cégaláírásnak kell lennie.
(Nem lehet nyomtatás vagy bélyegző. Lényeges az, hogy a
szöveg alatt legyen.)

"prf^tkz intézvényezett megnevezése.
Lényege» kették az intézvényézettnek, vagyis "azon" személynek vagy cégnek a megnevezése, aki által a fizetés teljesítendő.
Az intézvényezettet névvel, vagy céggel lehet megjelölni.
Az intézvényezett lakhelyének kitételét a törvény nem kívánja
meg, de az szokásos. Több intézvényezettet is lehet a váltón
kijelölni, még pedig vagy együttesen, vagy vagylagosan. Ez
esetben a váltót bármelyik intézvényezettnél be lehet mutatni.
Ha a váltón több intézvényezett van megjelölve és mindegyiknél más helymegnevezés fordul elő, akkor csak az elsősorban
megnevezett tekintetik intézvényezettnek.

— j \

fizetés helye.

Az idegen váltónak tartalmaznia kell továbbá a fizetés
helyének kitételét. A fizetési helynek azonban nem szükséges
okvetlen valamely földrajzi elnevezésnek lennie, lehet pl. „itt
helyben." A fizetési helyet az intézvényezett ne ve mellett szokták
kitüntetni.
JtrTL

zettei
terelte;

váltó kelie.
A váltó keltezésénél kiteendő a hely, év, hó és nap. Ha
ezek közül bármelyik hiányzik, a váltó érvénytelen.
Pített vá,tó- ^ r f C Ha áz intezvényezett lakhelye a fizetes helyetol földrajzilag
különbözik, akkor telepített váltóval állunk szemben. Azon helyet,
ahol a fizetésnek történnie kell, telepnek, magát a cselekvényt
telepítésnek nevezzük. Azon személyt, vagy céget pedig, aki nz
intézvényezett helyett a telep helyén a fizetést eszközli, telepesnek bivjuk.
'
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Szegeden, 1906. május 11.
K 8056.56
1906. augusztus 11-én fizessen Ön ezen első váltónál fogva
Fisenstádter S. és Társai uraknak, vagy rendeletére

Nyolcezerötvenhat korona 56 f.
Értéke áruban. Számolja el tudósítás szerint.
T. B r ő d e r J ó z s e f umfek, Bácsföldvár. H i n t e r s e e r U l r i k
Fizetendő: Zentán B r u c k n e r T e s t v é r e k cégnél.

nak ki
lönböz
delvén
szóló ^
rendel1
mély 1
azaz a

A telepített váltónál a telep csak fizetési helyként
jelentőséggel, vagyis ott azon váltócselek vények teljesítendő!,
amelyek a fizetés körül szükségesek, u. m. a fizetés végetti
bemutatás és a fizetés hiánya miatti óvás.
Az elfogadás körüli váltócselckvények, mint az elfogadási
végetti bemutatás és az elfogadás hiánya miatti óvás az intézvényezett lakhelyén teljesítendők.
III. A telepet a kibocsátónak kell kijelölni, még pedig az
elfogadás megtörténte előtt. A telepest elsősorban a kibocsátónak van joga kijelölni. A telepes nem váltókötelezett, fizetése
folytán váltójogosított nem lesz. A fizetés körüli cselekmények
a telepesnél teljesítendők.
A telepítés célja, hogy oly váltók, melyeknek intézvényezettei kisebb vidéki helyeken laknak, nagyobb váltópiacokra
tereitessenek, ahol azok könnyebben és jobban értékesíthetők.
A G. számú váltómintán a váltó Zentára van telepítve,
a telepes Bruckner Testvérek cég.

§. A saját rendeletre szóló váító.
Az idegen váltón előforduló három személynek, a kibocsátónak kibocsátó, rondelvényes és az intézvényezettnek nem kell különböző személynek lenni. A V. T. szerint ugyanis a kibocsátó rendelvényesként önmagát is megnevezheti Ez a saját rendeletre
szóló váltó. Tehát a saját rendeletre szóló váltón, a kibocsátó é ó
rendelvényes egy személy. A kibocsátó és egy harmadik személy között csak forgatmány útján jön létre váltójogi viszony,
azaz a kibocsátó itt akkor válik váltóadóssá, ha a váltót forgatja

J

Szeged, 1907 december 11-én.
1908 február 11-én fizessen Ön ezen
saját rendeletemre

K 500
első váltónál fogva

M U : Ötszáz koronát
Értéke magamban.
T. B ü c h l e r K á l m á n urnák
Szegeden.
I

j
mimwm

J^/j

y

Szabó János.
v

•*• -r• y

A 7. számú váltó mintán Szabó János a kibocsátó egyszersmind a rendelvényes. A saját rendeletre szóló váltó előlapján tehát csak két személy szerepel.
t
- f - É / z : -

Intézvényezett "saját váltó.
Ha
személy,
lényeges
tés helye

az idegen váltón a kibocsátó és az intézvényezett egy
akkor intézvényezett saját váltóról szólunk. Egyik
kelléke az intézvényezett saját váltónak, hogy a fizea kiállítás helyétőj ykü törülő Rgyen.

Magyarcernyán, 1907. február 27-én.
K 651.91
1907 május 27-én fizessen Ön ezen első váltónál fogva
Reich Simon urnák vagy rendeletére

Hatszázötvenegy korona 91 f.
Értéke áruban.
W i n d M á r t o n és T á r s a
T. W i n d M á r t o n ós Tsa urak fióktelepe Magyarcernyán
Temesvár, f j f / < /
ppa. Brőder Ferenc.

A 8. számú váltómintán az intézvényezett és a kibocsátó
egy és ugyanazon jogi személy. A fióktelep a főtelepre intézvenyez.

A lényeges kellékek hiányának következménye a váltónál.i*
I. A V. T. szerint oly okiratból, melyen a váltó lényeges
kellékei közül valamelyik hiányzik, váltójogi kötelezettség nem
származik. A váltó eljárás szerint a biróság a beperesített váltónál hivatalból köteles észlelni, hogy a lényeges kellékek
megvannak-e a váltón. Az olyan váltó, amelyen a lényeges
kellékek közül valamelyik hiányzik, csak mint kereskedelmi
vagy magánjogi utalvány érvényesíthető.
II. Az ilyen váltóra vezetett váltónyilatkozatok (elfogadni JLty, forgatmány stb.) váltójogi hatállyal nem bírnak. A váltónyilatkozatok érvényének alapja a váltó érvényétől függ; ha
érvényes a váltó, érvényesek a reá vezetett váltónyilatkozatok,
ellenkezőleg nem.
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III. A V. T. szerint a lényeges kellékek hiányával egyenlő,
ha azok közül valamelyiket szándékosan törölték a váltón.
A bíróság a megtörtént törlést szándékosnak vélelmezi addig,
amíg a váltóbirtokos az ellenkezőt be nem bizonyítja. Ha a
törlés csupán véletlenségből vagy a váltó használata folytán
történt, úgy tekinti a bíróság, mintha a váltón rajta volna.
Ha a téntával írott kellékot coruzával áthúzzák vagy a lcollékot alápontozzák, az nem tekinthető törlésnek. A törléssel egyenlőnek tekintjük az
elszakítást, kivakarást, széttópóst, letópóst stb. Ha a kellók eltörlődött vagy
elmosódott, de még kivehető, érvényes.
t

IV. Az a kérdés, hogy mikor kell a váltónak az összes •
lényeges kellékeit tartalmaznia ? nem akkor, amikor kibocsátják (ilyenek a biankó váltók), hanem akkor, amikor azt érvéN
nyesíteni akarjuk.

ibocsátó.
A kibocsátó a váltó Wfogadásáért, biztonságáért és kifizetéséér' felelős. Elfogadásáért felelős, mert ha az intézvényezett a
váltót el nem fogadja,: elfogadás hiánya miatt biztosítási
visszkeresetnek van helye ellene, mely arra irányul a rendelvényes részéről, hogy a kibocsátó biztosítékot tegyen le a
követelés biztosítására. A\ váltó biztonságáért a kibocsátó akkor
felelős, ha az intézvényezett, illetve az elfogadó a váltó lejárata
előtt csődbe jut vagy sikertelenül vezetnek ellene kielégítési végrehajtást, ebben az esetbeA a rendel vényes biztonság hiánya
miatti biztosítási v i s s z k e r e s e t f°g indítani a kibocsátó ellen.
Kifizetéséért pedig akkor felelős, hogy ha az elfogadó a váltót
ki nem fizetné, a kibocsátó köteles a váltót kifizetni. Az, hogy
a kibocsátó nemcsak a váltó kifizetéséért, hanem már annaYelfogadásáért is felelős, lényegeá körülmény és ez különbö
{
meg a váltót a kereskedelmi utalványtól. A kibocsátó ellen
tehát háromféle keresetnek vari, helye, úgy mint elfogadás
hiánya miatti biztosítási visszkeresetnek, ha az intézvényezett
a váltót el nem fogadná, biztonság hiánya miatti biztosítási
visszkeresetnek, ha az intézvényezett lejárat előtt csődbe jut
vagy ellene sikertelenül kielégítési végrehajtást vezetnek és
fizetési visszkeresetnek, ha az intézvényezett lejáratkor nem fizet.
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A forgatmány.
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I. Á forgatmány azon váltónyilatkozat, mellyel a váltó másra
átruháztatik és az átruházó is váltókötelezettséget vállal. A váltó
ezen átruházása a forgatás, az átruházó a forgató, akire a váltó
átruháztatik az a forgatmányos. A forgatmányos a váltó tulajdonát és azzal a váltó követelést is megszerzi magának. A rendelvényesnek jogában áll a váltót forgatmány útján másra
átruházni. A váltónak* tehát nem kell kifejezetten rendeletre
szólni. Ha azonban a kibocsátó a váltó átruházását e szavakkal
,.nem rendeletre" vagy más hasonnemű kifejezéssel megtiltotta,
a forgatmánynak váltójogi hatálya nincsen. A forgatás kizárása
a váltót nem érvényteleníti, mert a forgathatóság nem lényeges
kellék. A forgatást csak a kibocsátó tilthatja meg, még pedig az
elfogadás előtt.
II. A forgatmány által a váltóból eredő összes jog, különösen a továbbforgatás joga is a forgatmányosra átruháztatik.
A váltó tehát nemcsak egyszer, hanem minden forgatmányos által
tovább forgatható.
III. A forgató is kizárhatja a tovább való forgatást, de ez
nem teszi hatálytalanná azt, ha a váltó tovább forgattptik. Egy
következménye azonban van, mert a forgatást megtiltó forgató
ellen a későbbi forgatóknak visszkereseti joguk nincsen.
A váltó a kibocsátóra, az intézvényezettre, az elfogadóra,
vagy valamelyik korábbi forgatóra is érvényesen átruházható s
azok bármelyike által ismét tovább forgatható.
A részforgatmány nem érvényes t. i. nem az egész váltóösszegnek, hanem csak egy részének átruházása.
i

A forgatmány alakja.
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I. A forgatmány a V. T. szerint a váltónak a hátára vezetendő és akkor is érvényes, ha a forgató csupán nevét, vagy
cégét vezeti a váltó hátlapjára vagy az ahhoz, annak meghosszabbítására csatolt toldatra. A váltó előlapjára vezetett
hátirat nem érvényes.
A forgatmánynak két nemét különböztetjük meg u. m . :
1. a teljes forgatmányt, amidőn a forgató nemcsak a saját,
hanem a forgatmányos nevét is odaírja;
2. az üres hátiratot, amely tisztán a forgató név, vagy cég
«. - r A.\Í

üres

kötele
nősen
A foi
leköte
vénye
tésért
azonc
hanej
intéz1
ha a:
„sza\
hasoj
zettse

wmm

.181
aláírásából áll API. az 1. számú váltóminta hátlapja forgatmányokkal kitöltve, így fog kinézni:
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Az első és harmadik hátirat teljes forgatmány, a másoi
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. A forgatmány hatása,

I. A forgató a váltó minden későbbi birtokosának le van
kötelezve. Forgatmány által a váltóból eredő összes jog, különösen a továbbforgathatás joga, a forgatmányosra átruháztatik.
A forgató, a kibocsátó és az előző forgatók irányában nincs
lekötelezve, sőt ő nyer jogokat velük szemben mint rendelvényes, vagy forgatmányos.
II. Felelős a forgató (ugy) az elfogadásért, mint a kifizetésért. Felelőssége s annak természete a kibocsátó felelősségével
azonos, vagyis felelőssége jótállási, tehát nem váltókeresettel,
hanem csak biztosítási visszkeresettel támadható meg, ha az
intézvényezett a váltót el nem fogadja; fizetési visszkeresettel,
ha az intézvényezett mint főadós nem teljesíti a fizetést?)
III. Ha azonban a forgató forgatmányában ily megjegyzést:
„szavatosság nélkül" „kötelezettség nélkül" vagy valamely
hasonértelmű kikötést csatolt, a forgatmány alapján őt kötelezettség nem terheli.
Ez a kötelezettség nélküli forgatmány. Ennél tehát a forgató felelőssége nem azonos a kibocsátó felelősségével.

§. Az utóforgatmány
1. Ha á
rendelt határidő

fizetés hiányX miatt az óvás felvételére
után forgattatik, a forgatmányos a for-

gatónak jogaiba lép, míg a forgató e z e \ esetben váltójogilag
kötelezve nincsen.
II. A törvény az utóforgatmány ismérvéül csak a fizetés
miatti óvás felvételére rendelt határidő eltelik utáni forgatást
állapítja meg. Az tehát, hogy a váltó csakugyah óvatoltatott-e
vagy sem, magában véve nem bír semmi jelentőséggel az utóforgatás hatásaira nézve. Természetes azonban, hogX az óvásfelvétel elmulasztásának hatásai itt is jelentkezne». vagyis
óvásfelvétel hiányában az utóforgatmányos csak az intók^énye^
zettet támadhatja meg, de nem a kibocsátót és az előző
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meghatalmazási hátirat.
I. A forgatmány a(váltóból eredő jogok érvényesítésére^a
váltó behajtására vonatkozó meghatalma: isra is használható.
meghatalmazási hátirat, mely akkor forog fenn, ha
a forgató a forgatmányhoz ezen megjegyzést: „behajtás végett",
vagy „meghatalmazásul", vagy más a meghatalmazást kifejező
megjegyzést csatol.CMeghatalmazási forg 'mány tehát csak akkor
van jelen, ha a meghatalmazás a forgatmai. '>an határozottan,
világosan kitétetik)
II. A meghatalmazási hátirat csak alakilag forgatmány,
anyagi hatásai tekintetében azonban csak meghatalmazás.
A meghatalmazási hátirat a váltó tulajdonát át nem ruházza,
ez a forgatónál marad, a forgatmányos csak a forgató meghata mazottja lesz. A meghatalmazási hátirat a forgatóra váltójogi
kötelezettséget meg nem állapít.
III. A meghatalmazási forgatmányos a váltóösszeget felveheti, óvással élhet, forgatója előzőjét a fizetés meg nem történtéről értesítheti, a ki nem fizetett váltót beperelheti és 9
letett váltóösszeget felveheti, a váltóból eredő jogok érvényesítéséhez szükséges minden lépésre kiterjed hatásköre.
A meghatalmazási forgatmányos jogait hasonló forgatmánynyal át is ruházhatja. De nem áll jogában a váltót tulajdonilag még az esetben sem átruházni, ha a meghatalmazási
forgatmányban ezen kifejezés „vagy rendeletére" foglaltatik.
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AZ ENGEDMÉNY.

***

engedmény váltójogi j természete
és hatásai.
I. A váltóbóíeredÖ jogok engedmény útján is átruházhatók.
Megjegyzendő azonban, hogy az engedmény által csak
„a váltóból eredő jogok" ruháztatnak át, tehát nem egyúttal a
váltó, annak tulajdona.
II. A váltói jogok engedményezése kétféle módon történhetik: Vagy külön okmányban, mely esetben azonban a váltó
maga át nem ruháztatik, vagy pedig magán a váltón, mely
esetben a váltó tulajdona is átruháztatik. Utóbbira nézve a
V. T. előírja hogy az engedményt ép úgy, mint a hátiratot,
magára a váltóra vagy annak másolatára, vagy a váltóhoz
vagy a másolathoz csatolt lapra (toldatra) kell vezetni. Ez a
váltóengedmény nem különbözik a forgatmánytól. Az üres
engedmény, melynél csak az engedményező neve vezettetik
a váltóra, nem érvényes. De az engedménynek nem kell szükségképen a váltó hátára vezettetni, hanem annak előlapján
is érvényes.
III. Az engedményes jogait az elfogadó és az engedményező előző ellen váltói uton érvényesítheti.(1i7em tartalmaz
a törvény intézkedést arra nézve, hogy az )mgedményes a
váltót forgatmánnyal átruházhatja. Miután a/onban az engedményes a törvény szavai szerint „az engedményező jogaiba
lép" ennek következtében, ha az engedményező bírt a forgatás
jogával, az engedményes is fog azzal bfrní) Az engedményező
az engedményessel szemben váltójogilag nincsm kötelezVe^

ELFOGADÁS VÉGETTI
BEMUTATÁS.
««W
f WMtf -' . . v- -,,.. . >• .
*******

I
VL>Az elfogadás végéttí bemutatás abban az'esetben foglal
elyet, midőn a váltó előre el nem fogadtatott, mikor is a
váltóbirtokos az intézvényezettnek e célból a váltót bemutatja)
Az elfogadás végetti bemutatás nem kötelező, azt a váltó-

birtokos el is hagyhatja és jogában áll a váltót csupán fizetés
végett az intézvényezettnek bemutatni. Kivétel van a telepített
váltónál és a lát után bizonyos időre fizetendő váltónál.
A váltóbirtokosnak jogában áll a váltót — a vásári váltók
kivételével — elfogadás végett az intézvényezettnek lejáratig
bármikor bemutatni.
II. A váltóbirtokosnak ezen bemutatási joga nem korlátozható, sem meg nem szüntethető. Azt a váltó kibocsátásától
annak lejártáig bármikor gyakorolhatja, do csak a lejáratig,
mert azon tul már nem elfogadás, hanem fizetés végett mutatandó be a váltó.
III. A váltóbirtokos az elfogadás nem teljesítése esefében
óvásgal élhet.
Kivétel van az elfogadás végetti bemutatás ideje tekintetében V vásári váltókra. Ezek csak a vásár tartama alatt, a
törvényben foglalt fizetési határidőig mutathatók bc bármikor
elfogadás végett)
IV. A váltóbirtokosnak az elfogadás végetti bemutatást
az intézvónyezettnél és pedig annak lakhelyén kell teljesíteni.
Tulajdonosi igazolást nem tartozik adni, miután a váltó puszta
birtoka jogot ád az elfogadás végetti bemutatásra és az elfogadás nem teljesítése esetében a váltó óvatolására.
V. Telepitett váltókat is az intézvényezett lakhelyén kell elfogadás végett bemutatni és nem a telep helyén. (Vasári váltók a
vásár helyén mutatandók be elfogadás végett es nem az intézvényezett lakhelyém)

b) A lát után bizonyos időre fizetendő
váltók bemutatása.
I. A lát után bizonyos időre fizetendő váltókat elfogadás
végett be kell mutatni.
A törvény határozottan „elfogadás végetti bemutatást"
említ.
Miután ezen váltók az intézvónyezettnél történt bemutatástól (láttól) számított bizonyos határidő múlva járnak le,
bemutatás nélkül tehát egyáltalán le se járhatnának.
H. A lát után bizonyos időre fizetendő váltót a váltóban fog-
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lalt különös meghagyáshoz képest (mely a kibocsátótól, vagy
forgatótól eredhet), Á l l m o k nem létében pedig a kiállítástól számítandó " ^ w ^ ^ C L e l i elfogadás végett bemutatni.
Ha a váltó ezen két évi, vagy a kibocsátó által kitüzötl
határidőn belül nem mutattatik be, akkor a váltóbirtokos elveszti
visszkereseti jogát a kibocsátó és az összes forgatók irányában
Ha ellenben az ily váltón valamelyik forgató forgatmányában különös bemutatási határidőt jelölt ki s a váltó a kijelöli
bemutatási határidő alatt elfogadás végett be nem mutattatik.
akkor csak ezen forgató váltójogi kötelezettsége szűnik meg
A kibocsátó és a többi forgató váltójogi kötelezettsége nem
szűnik meg. 'k Jdbocsátó és a többi forgatók ebben az esetben
visszkeresetileg Megtámadhatók.
"
<yr* J
t
0
III. Ha a laV. után bizonyos időre fizetendő váltó elfogadása kieszközölhető^ nem volt, vagy ha az intézvényezett az
elfogadás keltezésétMmi a lejárat kiszámítására fentiek szerint <AJL>
mérvadó, megtagadja^ a váltóbirtokos óvásfelvétellel tartozik
igazolni, hogy a váltótMellő időben bemutatta. Ha az óvás- felvétel elmulasztatik, a váltóbirtokosnak a forgatók és a kibocsátó*'^' / Z v
elleni visszkereseti joga s\intén elvész, mintha a váltót az intéz- y
vényezettnél be sem muta\ta volna. Az óvás felvételének napja
szerepel ez esetben bemutatosi nap gyanánt is.
Abban az esetben, ha rc; óvás felvétele elmulasztatott és
az elfogadás utólag esetleg nfygis megtörténik, azon elfogadóra,
ki az elfogadást nem keltezte,\a váltó lejárata a bemutatási
határidő utolsó napjától számíttatik?)
•

£

¿,fgJL -Jf^, §• Az elfogadás.

I. Az cfegadás/azon váltónyilatkozat, amidőn az intézvényezett az intézvényben hozzáintézett fizetési meghagyást
elfogadja.
Az elfogadást magára a váltóra kell írni. Elfogadási nyilatkozat tehát úgy jön létre, ha az intézvényezett a váltó előlapjára írja nevét, vagy cégét. Az elfogadási nyilatkozat a váltó
hátlapján is érvényes, azonban csak azon esetben, ha a név,
vagy cégaláírás elé ezen szó, vagy hasonló kifejezés csatoltatik
„elfogadom".
A megtörtént elfogadást visszavonni nem lehet.

;

II. Az elfogadás tartalmát tekintve lebet egyszerű vagy
föltótlen elfogadás és lehet módosított elfogadás.
A módosítás vonatkozliatik a pénzösszegre, pl. elfogadom
de nem 1000 koronáig csak 700 koronáig; vonatkozliatik a
fizetési helyre pl. elfogadom, de nem fizetem Kolozsvárt, hanem
Bécsben; vonatkozhatik végre a fizetési időre pl. elfogadom, de
nem fizetem augusztus 15-én, hanem október 15-én.
Ha a módosítás a pénzösszegre vonatkozik, a váltóbirtokos
azt vissza nem utasíthatja, mert ba visszautasítja, akkor ezen
visszautasított részre nézve nem indíthat elfogadás hiánya miatt
visszkeresetet a kibocsátó és a forgatókkal szemben, mert ezek
azt mondhatják neki, hogy miért nem fogadta ő el azt az öszszeget, amelyet az elfogadó neki megajánlott.
Szegeden, 1906. január 15-én.
K. 10,000
1906. március 15-én fizessen Ön ezen első váltónál fogva
Endrényi Lajos úrnak vagy rendeletére
l » i ™ i
T í z e z e r
k o r o n á t
" " " "
Értéke árúban s tegye számolásba tudósítás szerint.
Tek. Ifj. Árvay Sándor úrnak Szegeden. Schulhoff Károly.
Elfogadom 6000 kor. erejéig Ifj. Árvay Sándor.
(Módosított elfogadás).
Ha a módosított elfogadás a fizetés helyre vagy a fizetési
időre vonatkozik, a váltóbirtokos ezt az elfogadás megtagadásának tekintheti, elfogadás hiánya miatt óvást vétethet fel s ezen
óvás alapján megtámadhatja a kibocsátót és forgatókat visszkeresettel.
Az elfogadó ily esetben is felelős váltónyilatkozatának tartalma szerint a kibocsátó és a forgatókkal szemben.

§. Váltókeresetek.
I. Keresetek. Ha a váltóbirtokos jogait a bíróság útján akarja
érvényesíteni, keresetet kell benyújtania. Van váltókereset és
váltóvisszkereset aszerint, amint van egyenes és visszkereseti
(jótállási) váltóadós. Ha a váltóbirtokos olyan váltókötelezettet
perel be, aki saját maga igért fizetést (idegen váltón az elfogadó, saját váltón a kibocsátó), akkor váltókeresetet indít,
minden más váltókötelezett ellen váltóvisszkereset indítandó.
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"váltókeresetet, indíthatunk óvás feltótele nélkül is, váltc
visszkereset idításának előfeltétele az óvás, mert a kibocsátó és
a forgatók csak abban az esetben tartoznak teljesíteni, ha az
intézvényezett illetve elfogadó, nem teljesített az óvás azt bizonyítja, hogy az elfogadó nem teljesített.
II. Biztosítási visszkereset elfogadás hiánya miatt. Ha az
intézvényezett a váltót egyáltalában nem, vagy csak részben
fogadta el, a váltóbirtokos az előzőktől biztosítást kérhet arra
nézve, hogy a váltó lejáratkor ki lesz fizetve. A biztosítékot,
ha csak a felek másképp nem egyeztek meg, a bíróságnál
készpénzben kell letenni. De a váltóbirtokos csak akkor élhet
ezen jogával, ha óváslevéllel bizonyítja, hogy a váltót elfogadás
végett az intézvényezettnél bemutatta A bemutatást csak óváslevéllel lehet bizonyítani, Aki biztosítékot adott, előzőjétől
szintén követelhet biztosítást.
III. Biztosítási visszkeresetnek biztonság hiánya miatt akkor
van helye, ha 1. az elfogadó csődbe jutott, 2. ha az elfogadó
ellen a váltó elfogadása, illetve kiállítása után valamely pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás siker nélkül megkiséreltetett.
Ezen visszkeresetnek szintén előfeltétele az, hogy a váltóbirtokos óvással bizonyítsa, miszerint az elfogadótól kért biztosítást, de nem kapott. Ezen visszkereseti kérelem arra irányul,
hogy úgy az elfogadó, mint a többi előző váltókötelezett adjon
készpénzbiztosítékot arra nézve, miszerint a váltóösszeg a
lejáratkor ki fog fizettetni.
IV. Fizetési visszkereset (alább tárgyaljuk).

^f^l^^jjj^/

Fizetési határnap.

1. A l i t ra sáóló váltót akkor kell kifizetni, midőn azt az
intézvényezettnek bemutatják. A bemutatást azonban legkésőbb
a kiállítástól számított két év alatt kell eszközölni. Bármelyik
váltókötelezettnek joga van magán a váltón meghagyni, hogy
a bemutatás bizonyos záros határidőben eszközöltessék. Ha
nem ezen határidőben történik a bemutatás, a meghagyást
teljesítő kiesik a kötelezettségből;
2. ha a határidő napokban állapíttatott meg : a lejárat a
határidő utolsó napjára esik ; ezen határidőbe azon nap, melyen *
a kelet utánra szóló váltó kiállíttatott, vagy a lát utánra szóló
váltó elfogadás végett bemutattatott, nem számíttatik be. Pl
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„Kelet után 15 napra" az 1907. évi május 1-én kiállított váltóra nézve azt jelenti, hogy ez a váltó: 1907. évi május 16-án
fizetendő ki;
3. ha a határidő hetekben, hónapokban vagy több hónapra
terjedő időszakban, évben, félévben vagy évnegyedben állapíttatott meg, — a lejárat a fizetési idő hetének vagy hónapjának
azon napjára esik, mely elnevezésénél vagy számánál fogva a
kiállítás, illetőleg a bemutatás napjának megfelel; ha pedig
e nap a fizetési hóban hiányzik, — a lejárat e hó utolsó
napjára esik;
4. fél hónap alatt mindig 15 napot értünk. Ha a határidő
egy vagy több egész és egy fél hóban állapíttatott meg, a fél
hónap mindig a határidő végén számítandó.
5. a fizetést a fizetési napon déli 12 óráig kell teljesíteni;
/ 6. ha a kelet utánra szóló és belföldön fizetendő váltó oly
orszŰgfian állíttatott ki, melyben az ó időszámítás áll fenn, a
nélkül, hogy megjegyeztetett\volna, hogy a váltó új időszámítás
szerint kelt, vagy ha a váltó mindkét időszámítás szerint kelteztetett: a lejárat napja az új időszámítás szerinti naptár azon
napjától számíttatik, mely az ó időszámítás szerinti kiállítási
napnak megfelel.
A hazai vásárokra kiállított váltók lejárata ezek:
1. a vásár napjára, ha az egy napig tart;
2. a vásár utolsó napjára, ha az egy napnál hosszabb
ideig, de legfeljebb nyolc napig tart;
3. a vásár 8-ik napjára, ha a vásár 8 napnál tovább t a r ^

A fizetés.
I. A váltó a lejárat napjának déli 12 órájáig az intézvényczettnek, vagy ha a váltó elfogadtatott, az elfogadónak fizetés
végett bemutatandó. Ez neveztetik fizetés végett való bemutatásnak. Ha a váltón telepes van jelölve, fizetés végett ennél kell a
válót bemutatni; ha pedig névbecsülési elfogadó, vagy sziikségbeli utalványozott van a váltón, még ezeknél is csak akkor
mutatandó be a váltó fizetés végett, ha az intézvényezett vagy
elfogadó azt ki nem fizetné.
II. A fizetés megtagadása óvással igazolandó, mely a telePfjett váltónál a telep helyén veendő föl.
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Az elfogadó ellen óvást fölvenni nem kell azért, hogy ellene
a váltókereset biztosíttassák, a telepített váltónál azonbaii_kcb
Amennyiben a váltóadóstól a lejáratkor, illetve az ezután
következő két köznap alatt, mint az óvás fölvételére engedett
batáridő alatt, a váltóösszeg nem követeltetnék, jogában áll az
adósnak az összeget birói letétbe helyezni, mi által minden kötelezettség alól felszabadul.
III. Fizetni csak a nyugtatványozott váltó kiadása ellenében és annak részére kell, ki a váltó jogszerű birtokát a hátiratoknak hozzá lenyúló és összefüggő láncolata által igazolni
képes. A fizető a hátiratok valódiságát vizsgálni nem tartozik.
IV. Részletfizetés vissza nem utasítható, a legkisebb öszszeget is el kell fogadni.
V. A fizetést a váltóban kitett pénznemben kell teljesítem.
Ha a váltó a fizetés helyén folyamatban nem levő pénznemről,
vagy számolási értékről szól: amennyiben a kibocsátó a fizetést
a váltóban kitett pénznemben ki nem kötötte, a fizetés az
országban folyamatban levő pénznemben teljesíthető azon árfolyam szerint, melyben azon pénznem a budapesti értéktőzsdén
a fizetési napot megelőzőleg utolszor jegyzett árfolyamnak közép
áraként mutatkozik.
/jC
A lejárat előtt is lehet fizetni, de csak a váltó jogos tulajdonosának ; lejáratkor és lejárat után azonban a fizetés a váltó !
ormaikig/ igazolt birtokosának teljesíthető.
*
^
¡¿O

A fizetési visszkereset.
'

>

\ 1

I. 'A fizetési visszkeresetnek előfeltétele: az óvás, & Ezen
visszkereset/megilleti a váltóbirtokost a kibocsátó és forgatpk
ellen, ha 1< a váltót fizetés végett bemutatta és 2. óvással tudjá'
igazolni, hogy a fizetés megtagadtatott. Az óvás a fizetés napján déli 12 óra után fölvehető, de legkésőbb a fizetési napra
következő második köznapon fölveendő.
II. A telepített váltókat a telepesnél, vagy ha ilyen megnevezve nincs, magánál az intézvényezettnél és pedig a telep
helyén kell fizet s végett bemutatni. Ugyanott veendő fel az
óvás is, ha a fizetés nem teljesíttetett.
Ha a váltó a telepesnél kellő időben nem óvatoltatik, a
váltóbirtokos nemcsak a kibocsátó és forgatók elleni visszkeresetét, hanem az elfogadó elleni váltókeresetét is elveszti.
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III. Az elfogadó elleni váltókercset fenntartására óvás
feltétele nem szükséges, kivéve azt az esetet, ha a váltó határozottan telepítve van és a telepes a fizetést megtagadja.
Ezen intézkedés kiterjed azon telepített váltókra is, melyeken az intézvényezettől különböző személy telepesként megnevezve nincsen, vagy a telepes egyszersmind a váltó birtokosa.
IV. Minden váltókötelezettnek jogában áll követelni, hogy
neki a váltóösszegnek, a kamatoknak és költségeknek lefizetése
mellett a nyugtatványozott váltó s a fizetés hiánya miatt fölvett óvás kiadassék.
(A váltóbirtokos köztörvényi keretekkel is szorítható a
fizetés elfogadására])
V. Ha több váltókötelezett ajánl fizetést, a váltóbirtokos
annak ajánlatát köteles elfogadni, kinek fizetése által legtöbben
szabadulnak a kötelezettség alól.
VI. Azon váltóbirtokosnak, ki a váltót fizetés hiánya miatt
óvatoltatta, visszkereseti igényei kiterjednek:
1. a ki nem fizetett váltóösszegre s ennek a lejárattól számított 6%-os kamataira;
2. az óvási s egyéb költségekre;
3. V3%Vyáltó-díjra (visszkereseti jutalék).
E tételeket azon esetben is felszámíthatja, ha a keresetet
egyedül az elfogadó ellen intézi.
(A fentebbi összegek oly esetben, midőn a visszkeresett a
fizetés helyétől különböző helyen lakik, azon középváltóárfolyam szerint számítandók, mellyel a fizetés helyéről a
visszkeresett lakhelyére intézvényezett látra szóló váltók bírnak.
Ha azonban a fizetés helyéről a most érintett helyre váltóárfolyam nem jegyeztetik, a visszkeresett lakhelyéhez legközelebbi piac árfolyama szolgál irányadóul.
A váltó-árfolyam közhitelességű árfolyamjegyzékkel vagy
két kereskedő bizonyítványával igazolandó^)
Azon forgató, ki a váltót beváltotta, a korábbi forgatóktól, a kibocsátótól és az elfogadótól követelheti:
1. az általa kifizetett összeget, a fizetés napjától számítandó
6%-os kamatokkal együtt;
2. a felmerült költségeket;
3. 7a% váltódíjat. 'I*
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§. Az előzők értesítése.
Az előzők értesítésének célja, hogy azok a fizetés elmaradásáról, illetőleg az óvás felvételéről, előzetesen értesíttessenek,
hogy a visszkereset készületlenül ne találja és módjukban legyen a Váltó gyors beváltása által elhárítani és idejében saját
előzőik ellen fordulni.
Az értesítés kötelezőleg elő van írva a fizetés hiánya miatt
mcgóvatolt váltó birtokosára, ki köteles közvetlen előzőjét
(és azután minden előző az ő előzőjét) a váltó ki nem fizetéséről az óvás fölvételétől számított 2 köznap alatt írásban értesíteni, mert ha ezt tenni elmulasztja, vagy pedig nem közvetlen
előzőjét értesíti, az ebből eredő károkat megtéríteni tartozik,
de váltói jogait azért nem veszti el.
Ezenfelül elveszti ezen személyek ellen való igényét a
lejárattól a keresetre hozott birói határozat kézbesítéséig járó
kamatokra és költségekre nézve.
A bizonyításra elegendő, ha postaföladóvevénnyel bizonyíttatik, hogy az előző részére levél adatott föl, kivéve, ha a
címzett fél igazolhatja, hogy a levél mást tartalmazott.
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1(30. §. A néybecsülé^i' elfogadás.

I. Ha az intézvényezett a váltat el nem fogadja, vagy az
elfogadás után olyan helyzetbe jut,. hogy a váltó kifizetése
kétséges, akkor az u. n. közbenjárásnak van helye. A közbenjárás tehát nem egyéb, mint a szükséget szenvedő váltónak a
visszkeresetileg kötelezettek valamelyikének érdekében történt
elfogadása vagy kifizetése.
II. A közbenjárásnak két neme van aszerint, amint az
előzetes fölhivásra történik, amikor is szükségbeli utalványnak
hívjuk, — vagy pedig minden előzetes fölhívás nélkül ajánltatik, — amikor névbecsülésnek nevezzük.
Tágabb értelemben mindkettő névbecsülés, csakhogy az
első előzetes fölhivásra, a második pedig önkéntes ajánlat folytán alkalmaztatik. A közbenjáró: névbecsülőnek, az pedig,
akinek érdekében ez történik: névbecsültnek neveztetik.
III. (A szükségbeli utalvány abból áll, hogy a kibocsátó
vagy a forgatók valamelyike megrendelheti, hogy azon esetre,

ha a váltó el nem fogadtatnék, vagy ki nem fizettetnék, — az
intézvénj'ezettel ugyanegy helyen lakó és általuk megnevezett
egyénnél — a szükségbeli utalványozottnál — mutattassák be
a váltó elfogadás vagy fizetés végett, sőt ilyet többet is megnevezhetne]^ A szükségbeli utalvány csakis a váltó fizetés
helyére szólhat.
Ennek módja az, hogy váltónyilatkozatukban kiteszik:
„szükség eseteben" vagy „esetleg N. N. úrnál", és az intézvény mellé írják.
IV. Több szükségbeli utalványozott közül annál kell a
váltót előbb bemutatni, kit a korábbi előző jelölt ki; ha azonban ez a váltóból ki nem tűnik, a bemutatás sorrendhez
kötve nincsen.
V. A váltóbirtokos oly névbecsülési elfogadást, melyet r
váltón mint szükségbeli utalványozott meg nem nevezett
személy ajánl fel, elfogadni nem tartozik.

§. Névbecsülési fizetés.
J.JT
I. Á váltóbirtokos a névbecsülésből ajánlott „teljes" fizetést, bárkitől származzék is az ajánlat, vissza nem utasíthatja,
Ha az ily ajánlatot visszautasítja, visszkeresetét a névbecsült
és követői ellen elveszti. „Teljes" fizetés alatt azt értjük, hogy
a fizető nemcsak a váltó összegét, hanem az eddig fölmerült
összes költségeket is megfizetni kész.
II. A névbecsülő a fizetés által a váltóbirtokosnak az
elfogadó, a névbecSiilf s ennek előzői elleni jogaiba lép; ennélfogva követelheti, hogy neki a váltó s a fizetés hiánya miatt
felvett óvás — ez utóbbi a költségek megtérítése mellett —
átadassék.
III. Több névbecsülési fizetést ajánló közül elsőség azt illeti,
kinek fizetése által legtöbben szabadulnak a kötelezettség alól.
CIV. Azon közbenjáró, ki a váltót kifizeti, jóllehet, hogy
más, kit a váltó vagy az óvás tartalma szerint elsőség illetett
volna, s fizetésre késznek ajánlkozott, nem indíthat visszkeresetet azon forgatók ellen, kik a jogosultabb közbenjáró
részéről ajánlott fizetés folytán a kötelezettség alól szabadultak volna.^
i^A névbecsülő elfogadó, aki a fizetést azért nem teljesítheti, mert a váltót az intézvényezett vagy más közbenjáró
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A váltói kezesség.
I. A kezesség azon váltónyilatkozat, mely által valaki a
váltókapcsolatban álló személyek valamelyike mellett magán az
eredeti váltón, vagy toldaton készfizetői minőségben egyetemuges kötelezettséget vállal.
A váltókötelezettek: a kibocsátó, az elfogadó (névbecstilési elfogadó), a forgatók és ezek bármelyikének kezesei az
egész váltóért egyetemlegesen felelősek.
A kezességnek magára a váltóra, vagy annak másolatára,
vagy a váltóhoz vagy a másolathoz csatolt toldatra írva és határozott módon ciláirva kell lenni. Pl.: mint kezes Szabó János.
Ellenben érvénytelen az ilyen nyilatkozat: Szabó János mint
kezes, mert a név nem a nyilatkozat alá van írva.
II. Ha nincs kitéve azon személy neve, kiért a kezesség
vállaltatott, akkor, ha a váltó még elfogadva nincsen, — az a
vélelem, hogy a kezesség a kibocsátóért, — ha pedig már el
van fogadva, az elfogadóért vállaltatott el.
III. A kezesség akkor is érvényes, ha az, akiért vállaltatott, szenvedő váltóképességgel nem is bír. A váltóbirtokos tartozik a kezessel szemben ugyanazon váltócselekményeket megtenni, mint amelyekre kötelezve volna azzal szemben, akiért
a kezesség vállaltatott.
Ha a váltót a kezes fizeti ki, keresetet nyer az ellen,
akiért a fizetést teljesítette; a többi kötelezettel szemben pedig
annak jogaival bír, akiért fizetett.
djcü
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|63. §. A váltómásodlatok.

I. A váltók többszörözésének két módja v a n : 1. váltómásodlatok, 2. váltómásolatok kiállítása.
II. Váltómásodlatok (duplikat) a kibocsátó által kiállított
eredeti váltók, melyek a váltó szövegében „első", „második" névvel megnevezve, együttvéve is csupán egy váltólevelet képeznek
úgy hogy ezek egyikének elfogadása, vagy kifizetése folytán valamennyi elfogadottnak, illetve kifizetettnek tekintendő.
III. A másodlatok kellékei: 1. hogy egymással szószerint
megegyezzenek; 2. az eredeti aláírásokkal ellátva legyenek;
3. hogy mindegyik példányból magából kitűnjék, miképp az
nem önálló váltó.
18

IV. Aki a váltónak több példánya közül egyet elfogadás
céljából elküldött, köteles a többi példányon följegyezni, hogy
az elfogadás végett elküldött példány kinél található. P l : Ezen
váltó első példánya elfogadás végett N. N. úrnál Nagyváradon.
Akihez ily váltó küldünk, azt gondviselőnek nevezzük és tartozik a váltót annak kiadni, ki az átvételre jogosultságát a váltó
másik példányára vezetett forgatmányokkal, vagy esetleg más
módon is igazolni t u d j a ; a gondviselő nincs kötelezve és jogosítva sem a fizetést követelni, sem a fizetés hiánya miatt óvást
felvétetni.
Amennyiben a gondviselő a váltót kiadni vonakodnék, a
váltóbirtokos ezt óvással igazolhatja és a másodlat alapján most
már biztosítási, illetve fizetési visszkeresettel is élhet.
V. Másodlatok kiállítását követelheti minden váltóbirtokos,
tehát a rendelvényes és a forgatmányosok is, a kibocsátó pedig
ilyenek kiállítására köztörvényi úton szorítható. Ily esetekben
a forgatmányos előzőjéhez fordul kívánságával, aki ismét előzőjét keresi meg, míg a kibocsátó erről nem értesül. A kibocsátó kiállítván a másodlatot, ugyanazon úton küldi vissza, tartozván a forgatók eredeti forgatmányaikat a másodlatra is
rávezetni.
VI. Ha a váltónak több egyenlő példánya közül valamelyik kifizettetik, ezáltal a többi példány erejét veszti.
VII. Ha azonban az intézvényezett több másodlatot fogad
el, vagy a forgató ugyanazon váltónak több példányát különböző személyekre ruházza á t : ugyanezek mindegyikéért felelősek lesznek, mert a váltópéldányok között való egység megszűnik.
(jVIII. A váltóbirtokos, azon másodlat alapján, melyre feljegyeztetett, hogy az elfogadás végett elküldött példány kinél
található, elfogadás hiánya miatt, biztosítási és a fizetés hiánya
miatt fizetési visszkeresettel csak úgy élhet, ha óvással igazolja:
1. hogy az elfogadás végett elküldött példány neki a gondviselő által ki nem adatott; és
2. hogy az elfogadás, illetőleg a fizetés a másodlatra nem
teljesíttetett/

Váltómásolatok.
Váltómásolatokat (Kopie) mindenki készíthet és az abban áll,
hogy az eredeti váltót a rajta levő hátiratokkal és megjegyzésekkel
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A másolat előlapján mint „Másolat" megjelölendő, hátlapján pedig a leírt szöveg végén kiteendő, hogy „Eddig másolat".
A másolaton levő eredeti forgatmányok oly érvénnyel bírnak, mintha akár az eredeti példányra Írattak volna.
Másolat alapján az intézvényezettől elfogadás vagy fizetés
nem követelhető.

. Az elveszett váltókról.
i. Az elveszett váltó tulajdonosa a váltó megsemmisítését
kérheti a fizetési hely illetékes biróságánál.
A kérvényező kötelessége az elveszett váltónak másolatát
bamutatni, vagy legalább annak lényeges tartalmát megjelölni
és a váltó előbbi birtoklását (nem az elveszést) kimutatni. Ha a
biróság a beterjesztett adatokat elégségeseknek találja: az elfogadónál a fizetést betiltja és hirdetményt bocsát ki azon fölhívással, hogy az eredeti váltót a tényleges birtokosa 45 nap
alatt mutassa be és igényeit jelentse be.
A 45 napi határidő, ha a váltó még le nem járt, a lejáratot követő első naptól, lejárt váltónál a váltó megsemmisitási
eljárás megindítása iránt kibocsátott hirdetménynek a hivatalos
hírlapban történt első megjelenését követő naptól számíttatik.
II. A megsemmisítési eljárás folyamatba tétele után a
váltótulajdonos, feltéve, hogy a váltó már lejárt, az elfogadótól
a váltóösszeg kifizetését követelheti, ha a megsemmisítésig kellő
biztosítékot nyújt; biztosíték nélkül a váltótulajdonos csak azt
követelheti, hogy az elfogadó a váltóösszeget birói letétbe
helyezze.
( A váltótulajdonos oly telepített váltók megsemmisítését,
amelyeken az intézvényezettől különböző személy van telepesként kijelölve, csak akkor kérelmezheti, ha a telepesnél kellő
időben történt bemutatást óvással igazolja.
Ha a hirdetmény folytán váltóbirtokos gyanánt senki sem
jelentkezik, a biróság a váltót semmisnek nyilvánítja. Ha pedig
a birtokos a váltót felmutatja, a megsemmisítési eljárás beszüntettetik és a kérvényező a váltó birtokossával szemben tulajdonjogának érvényesítése céljából a köztörvényi perútra utasíttatik.

§. Hamis és hamisított váltók.
I. Hamis az a váltó, melyen a rajta levő aláírások nem
attól származnak, akinek nevét föltüntetik.
II. Hamisított pedig az a váltó, melynek eredeti tartalma
jogellenesen meg lett változtatva.
III. A hamis és hamisított aláírások a valódi aláírások
joghatályára befolyással nincsenek.
IV. Ha a váltó meghamisíttatik, azon forgatók, kik a hamisítás előtt ruházták át a váltót — a váltó eredeti — azok.
ellenben, akik a hamisítás után ruházták át, a hamisított tartalom szerint lesznek felelősek. Kétség esetében az a vélelem,
hogy az összes forgatmányok a hamisítás előtt keletkeztek.
Ugyanez áll hamisítás esetén az elfogadóra és a kezesre nézve is.

A váltói-elévülés.
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I. Ha a jogok bizonyos időn belül nem gyakoroltatnak,
elenyésznek vagyis elévülnek. A köztörvényi elévülési időtartam
rendszerint 32 év.
A váltóból eredő jogok szintén elévülnek, ha határozott
időn, vagyis az elévülési időtartamon belül nem gyakoroltatnak.
Az elévülési idő más az elfogadó és a saját váltó kibocsátója,
— és más a visszkerdsetileg kötelezetekkel szemben.
II. Az elfogadó és a saját váltó kibocsátója ellen a kereset a váltó lejáratától számított három év alatt évül el.
III. A váltóbirtokosnak a kibocsátó és a többi előzők elleni
visszkereseti igényei elenyésznek az óvás fölvétele napjától
számított:
1. három hónap alatt, ha a váltó Európában volt.fizetendő,
Izlandot és Farrői szigeteket kivéve;
2. hat hónap alatt, ha a váltó Ázsiának és Afrikának, a
Köz*p- és Fekete-tenger partvidékein és ezen tengereknek az
említett földrészekhez tartozó szigetein volt fizetendő;
3 tizennyolc hónap alatt, ha a váltó Európán kiviili országban vagy Izlandban vagy a Farői szigeteken volt fizendő.
II. Az elévülést megszakítja: 1. a kereset megindítása, de
csak azon váltókötelezett irányában, aki ellen a kereset intéztetett ; 2. a perbejelentés által, mellyel a forgató él, midőn előzőit a bíróság útján értesítteti, hogy ellenük szükség esetén váltópert fog jndíty. i,

.197
CUa a váltóvisszkereseti jogok megszűnnek, a mulasztó
részére csupán az elfogadó és a saját váltó kibocsájtója ellen
érvénysíthető, u. n. gazdagodási kereset marad fönn. Ugyanezen kereset az idegen váltó kibocsájtója ellen is érvényesíthető akkor, lia ez a váltóhitelezőtől értéket kapott.)
,
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A váltóhitelező jogai.
I. A váltókibocsájtó, forgató, elfogadó és kezes a váltó minden
birtokosa irányában egyetemlegesen vannak kötelezve. Ezen egye-#
temleges kötelezettség kiterjed mindenre, mit a váltóbirtokos
váltókötelezettségek nem teljesítése miatt követelni jogosítva va
A váltóadós csak oly kifogásokkal élhet, melyek magából
a váltójogból erednek, vagy melyek őt a mindenkori felperes
ellen közvetlenül illetik.
II. A váltóadós azon kifogással, hogy a váltón akkor,
midőn arra az elfogadás vagy más nyilatkozat vezettetett, valamely lényeges kellék hiányzott, a harmadik jóhiszemű váltóbirtokos ellen egyáltalán nem, mások ellen pedig csak annyiban
élhet, amennyiben bebizonyítani képes, hogy az utólagos
kitöltés a létrejött megállapodás ellenére történt.
A kölcsönös követelések leszámításának csak akkor van
helye, ha az adóst a mindenkori felperes ellen valódi, lejárt,
váltóbeli, vagy jogérvényes birói határozattal vagy birói egyezséggel megállapított pénzbeli követelés illeti.
III. A váltót utólagosan is ki lehet tölteni, de nem rosszbiszeműleg, — hanem csakis a megállapodások értelmében, y

§. Külföldi törvényhozás.
L \ A szenvedő \?Üdtóképesség külföldiekre nézve rendszerint
azon ország törvényei \ z e r i n t Ítélendő meg, melyhez a váltókötelezett mtnt alattvaló Tartozik.
Azonban a>s^ját hazata törvényei szerint váltóképességgel
nem biró idegen, aSbelföldöX elvállalt váltói kötelezettségért
felelős, ha őt a m a g y a ü ^ l t ó t o ^ é n y szerint a váltóképesség
megilleti.
II. A külföldön kiállított vMtdfoak és váltónyilatkozatoknak lényeges kellékei azon hely t a k é n y e i szerint itélendők
meg, ahol azok keletkeztek.

Ha azonban a külföldön keletkezett váltónyilatkozatok a
belföldi törvény rendeleteinek megfelelnek, a váltóra később
vezetett és a belföldön keletkezett nyilatkozatok jogérvényessége a külföldi törvény alapján meg nem támadható.
III. Váltójogi hatállyal birnak azon nyilatkozatok is,
melyek belföldiek közt külföldön keletkéznek, habár csak a
belföldi törvény rendeleteinek felelnek is me|
A váltói jogok érvényesítése vagy fentartáka,céljából külföldön teljesített cselekvények alaki kellékei azon hely törvényei szerint itélendők meg, ahol azok teljesíttetnek."!
"

%

I. Az óvjás arra szolgál, hegy a váltóbirtokos bizonyítsa,
mikép jogainak fentartása céljából a törvény követelményeinek
eleget tett.
Az óvás előfeltétele a visszkereseti jognak, vagyis visszkereset indítására jogot csakis az óvás felvétele ad. Óvást közjegyzői székhelyen és az ezen helyekhez csatolt járásbírósági
területen a királyi közjegyző, más járásokban a járásbíró, a
járásbírósági jegyzők és aljogysők vesznek föl. Óvást ezeken
kívül csupán még a váltójegyzők 1 ) vehetnek föl. Az óvás kizárólagos bizonyítási eszköz.
II. Az óvás kellékei:
^
1. magában kell foglalnia a váltónak, vagy a másolatnak
és minden rajta levő hátiratnak és megjegyzésnek hű másolatát; 2. nevét vagy cégét azon személyeknek, akik részére és
akik ellen az óvás fölvétetett; 3. az óvatolt személyhez intézett
felszólítást, ennek válaszát vagy annak megjegyzését, hogy nem
válaszolt, vagy feltalálható nem volt; 4. névbecsülési elfogadás
vagy fizetés esetében annak megemlítését, hogy ki által, kiért
és mi módon lett a névbeesülés ajánlva és teljesítve; 5. a
helyet, évet, hónapot és napot, amelyen a felszólítás történt,
illetőleg siker nélkül megkiséreltetett, végre 6. az óvatoló személy aláírását hivatalos pecsétjével.
Ha ugyanazon váltójogi kötelezettség teljesítése több személytől követelendő, a többszörös felszólítások egy óvási oklevélbe foglalhatók.
1.) „A váltójogyzőket az 1840. V. t.-c. hozta bo. A közjegyzők és váltójegyzők a részükre kijelölt torüloten egymással versenyző hatáskörrel birnak,
s a felek az óvás felvétele végett a felvétel területén bármelyikhez fordulhatnak." L. Nagy Ferenc.
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A közjegyzők az általuk felvett óvásról külön átfűzötl
könyveket vezetnek, az eredeti óvást pedig a váltóbirtokosnak
kiadják.
III. A gyakorlatban leginkább a következő óvások fordulnak elő:
1. Biztonság hiánya miatt akkor vétetik fel óvás, ha a
váltóelfogadó a váltóbirtokosnak biztosítékot adni vonakodik,
holott időközben csőd alá jutott, illetve ellene sikertelen végrehajtást vezettek.
2. Elfogadás hiánya miatt akkor vétetik fel óvás, ha a
váltó nem, vagy nem megfelelő módon fogadtatik el.
3. Fizetés hiánya miatt akkor vétetik fel óvás, ha a fizetés
az erre kötelezettek által éppen nem, vagy nem a kellő módon
teljesíttetett.
4. óvás veendő fel akkor is, ha a lát után bizonyos időre
lejáró váltót az elfogadó kelettel ellátni nem akarja.
5. Valamint akkor, ha a váltómásodlat vagy másolat birtokosa az eredeti váltópéldányt a gondviselőiül megkapni nem
tudja.
Piaci vagy szélóvásról akkor beszélünk, ha az intézvényezett illetve elfogadó sem üzlethelyiségében, sem a lakásán
feltalálható nem volt.
M / l .

§ Hiányos aláírások.

Váltónyilatkozatok, melyek névaláírás helyett keresztvonással, vagy más kézjegygyei eszközöltetnek, váltójogi hatálylyal rendszerint nem birnak.
Azoknak váltónyilatkozata, akik nevüket testi fogyatkozás
miatt nem írhatják alá, érvényes, ha névaláírás helyett bíróilag
vagy közjegyzőileg hitelesített kézjegygyei eszközöltetik.
Ki valamely váltónyilatkozatot, mint másnak meghatalmazottja ír alá anélkül, hogy erre felhatalmazva lenne, személyesen
és épp úgy felelős, mint az állítólagos meghatalmazó felhatalmazás esetében lett volna.
Hasonló módon és személyesen felelősek azon gyámok és
egyéb képviselők is, kik jogosultságuk túllépésével írnak alá
váltónyilatkozatot. A gyám és gondnok, azaz a törvényes képviselők csak a gyámhatóság felhatalmazása alapján állíthatnak
ki váltónyilatkozatot a képviselt nevében.;

§. A bemutatásnál a hely és idő meghatározása.
I. Hely. Amellett, hogy a Y. T. megállapítja azt, hogy a
váltócselekvények minő helyiségben eszközlendők, a törvény a
váltócselekvények helyiségét is közelebbről megszabja.
Eszerint az elfogadás vagy fizetés végetti bemutatás, a2
óvás, valamint általában azon eselekvények, melyek a V. T.
szerint a váltói jogok érvényesítése, vagy fentartása végett valamely személynél teljesítendők, ez utóbbinak üzleti helyiségeiben,
ilyennek hiányában pedig annak lakásán eszközlendők.
A váltócselekvények tehát csak annyiban teljesíthetők *
kötelezett lakásán, amennyiben üzlethelyisége nincsen.
Az ily cselekvények máshelyen, például a tőzsdén is történhetnek, de csak az érdekeltek beleegyezésével.
Ha a váltókötelezett üzleti helyiségét vagy lakását megtudni nem lehet, akkor piaci vagy szélóvás felvétele foglal helyet.
De az, hogy az üzleti helyiség vagy lakás kipuhatolható nem
volt, igazoltnak csak akkor tekintetik, ha az óvatoló személy e
részben való tudakozódása a helybeli rendőri hivatalnál, illetőleg
a községi elöljáróságnál siker nélkül maradt s e körülmény az
óvásban kiemeltetik.
II. Idő. Az idő tekintetében, nevezetesen a váltócselekvények teljesítésének órájára nézve a törvény azt rendeli el, hogy
ezek délelőtt 9—12 óra közt, délután pedig 2—5 óra közt eszközlendők.
Amennyiben azonban valamely váltócselekvény a törvény
egyéb rendelkezésével korlátozva van idő tekintetében, Öfcen korlátozás figyelembe veendő. így pl. a fizetési visszkereset fentartásához a fizetés hiánya miatti óvás a fizetés napján déli 12 óra
után veendő fel. Itt tehát a korábban felvett óvás nem érvényes.
Ha továbbá a váltó lejárata vasárnapra vagy Gergely
naptár szerint valamely közönséges ünnepnapra esik, a fizetés
csak a legközelebbi köznapon követelhető. Ezen intézkedés
kiterjed a váltómásodlatok és másolatok kiállítására, az elfogadás iránti nyilatkozatra, az ózás felvételére, valamint minden
a váltóból folyó kötelezettség teljesítésére. ?

VtÍ?$. A váltókötelezettek osztályozása.
I. Vannak egyenes és visszkereseti kötelezettek.
Az egyenes váltókötelezettek: a saját váltó kibocsátója,
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az idegen váltó elfogadója és a névbecsülési elfogadó és ezek
kezesei.
Az a kérdés merül fel, hogy ezek milyen nyilatkozatot
tesznek ? Saját váltónyilatkozatot egyenes fizetési igéret alakjában, t. i. a saját váltó kibocsátója azt mondja, hogy ezen váltónál fogva fizetek, az idegen váltó elfogadója azt mondja, hogy
elfogadom és a névbecsülési elfogadó azt mondja, hogy névbecsülésből elfogadom.
Ezen nyilatkozatok nem egyenlő jogi természetű nyilatkozatok, mert a saját váltó kibocsátójának és az idegen váltó
elfogadójának nyalatkozata feltétlen, mig a névbecslő nyilatkozata feltételes; ez annyit jelent, hogy az előbbiek ellen lehet
egyenes váltókeresetet indítani óvás nélkül is, mig az utóbbi
ellen csak óvás alapján.
A saját váltó kibocsátója és az idegen váltó elfogadója
elleni váltókeresetindításhoz szükséges az óvás a telepített
váltónál.
II. A visszkereseti kötelezettek: a kibocsátók és forgatók.
A váltó a fizetési hely szempontjából lehet: helyi vagy
piaci váltó és helykülömbségi distanc váltó.
A distáncváltók oly váltók, ahol a kiállítás helye különbözik a fizetés helyétől.})
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I. VáltÖnyilatkozatot kézjegygyei kiállítani nem lehet, illetve
ennek váltójogi hatálya nincs.
Kézjegygyei váltónyilatkozatot azok állíthatnak ki, akik
nevüket testi fogyatkozás miatt nem írhatják alá.
Vaknak a váltót (mint kibocsátónak) közjegyzőileg hitelesített kézjegygyei, vagy névaláírással kell kiállítani.
Ha a vak nem hitelesített kézjeggyel állítja ki a váltót,
ennek következménye, hogy a váltó érvényes, de reá nem
származik váltói kötelezettség.
A többire azonban igen, a többiek nyilatkozatuk értelmében kötelezve maradnak.
Ha egy Írástudatlan állítja ki kézjeggyel a váltót, a váltó
érvénytelen.
Ha a vak a forgatmányban alkalmaz kézjegyet, minthogy
neki kézjegyet alkalmazni joga van, meglévén a hátiratok öszszefüggő láncolata, hézag nem áll elő.

H

Ha azonban Írástudatlan alkalmaz a forgatmányban, IÍÓZjegyet, akkor hézag áll elő, azaz a hézag előtt állók nyilatkozata érvényes, a hézag után következő összes nyilatkozatok
érvénytelenek.
II. Azt, aki annélkül, hogy erre meg volna hatalmazva, váltónyilatkozatot tesz más nevében, vagyis aki mint álképviselő jár
el, azzal súlytja a törvény, hogy személyesen és azon minőségben felelős, amelyen az állítólagos meghatalmazó felhatalmazás esetében felelős lett volna. Ugyanúgy felelősek azon
gyámok és képviselők, kik jogosultságuk túllépésével irnak alá
váltónyilatkozatot.
A meghatalmazott váltónyilatkozatot kiállíthatja vagy a
saját nevének és a meghatalmazó nevének kitüntetésével, utalással a megbatalmazási viszonyra, vagy pedig csupán csak a
megbatalmazónak a nevét irja a l á )

/ f 1 $ . §. A váltói zálog és megtartási jog.
I. Zálogjog. A váltókötelezettség pontos teljesítését zálogjoggal biztosítani lehet. A váltóbirtokos, akinék záloga van, az
esetben, ha az adós pontosan nem fizet,'a következő joggal bir:
1. Az ingóságokat birói uton elárvereztetheti;
2. tőzsdei árfolyammal biró papírjait a fizetés helyén levő
tőzsdén a lejárat napján, ha pedig tőzsde nincsen, a lejáratot
követő harmadik napon a legközelebbi tőzsdén eladja, vagy
pedig a napi árfolyam követelése erejéig megtarthatja, de erről
tartozik az adóst levélben 24 óra alatt értesíteni;
3. adósának váltó vagy egyéb követeléseit behajthatja,
vagy követelése erejéig megtarthatja. A fölösleg az adósnak
minden esetben kiadandó. Ezen jogával a hitelező az adós ellen
még csőd esetében is élhet.
Ha a váltóbirtokos oly mulasztást követ el, mely a zálogul
szolgáló tárgy vagy követelés részben való vagy teljes elvesztését
vonja maga után, az adósnak kártérítéssel tartozik.
4. A megtartási vagy visszatartási jog abban áll, hogy a
váltóbirtokos lejárt váltóbeli követelése erejéig az adós tulajdonát
képező ingó dolgait, pénzeit, értékpapírjait, melyek jogszerű
úton tényleges birtokába, vagy rendelkezése alá kerülnek, mindaddig megtarthatja, mig követelése ki nem elégíttetik. 4

kerülnek a hitelező birtokába: a megtartási jog nem gyakorolható.
Le nem járt váltóbeli követelésre néze, valamint a határozott rendelkezés mellett a hitelező birtokába jutó ingókra kivételesen akkor gyakorolható a megtartási jog, ha 1. az adós
csőd alá került, vagy 2. ellene valamely pénzbeli tartozás miatt
megkísérlett végrehajtás sikertelen maradt és ezekről a hitelező
már a tárgyak átvétele után értesült.
Az adós a megtartási jog gyakorlásáról azonnal értesítendő.
A megtartott tárgyakból a hitelező csupán akkor elégítheti ki
magát, ha megtartási joga bíróilag is meg lett állapítva. )

§. A saját váltó.
I. A saját váltó nem bír utalványi alakkal, hanem egyenes
fizetési ígéretet foglal magában. Ezért nem három, hanem csak
két személy fodul elő rajta, t. i. hiányzik az intézvényezett.
A saját váltó lényeges kellékei;
1. a váltó elnevezés magában a váltó szövegében, vagy
ha az nem magyar nyelven állíttatik ki, annak a nem magyar
/ nyelven megfelelő kifejezés;
2. a fizetendő pénzösszeg kitétele; ha az összegen felül
járulékok köttetnek ki, ezen kikötés nem létezőnek tekintetik;
3. azon személy vagy cég megnevezése, melynek részére/
vagy rendeletére a fizetés teljesítendő;
4. a fizetés ideje, melyre nézve ugyanazon szabályok mérvadók, mint az idegen váltónál;
5. a kibocsájtó névaláírása;
6.
a kiállítás helyének, évének, hónapjának és napjának V /
>6
kitétele;
Külön fizetési hely jelölése nem szükséges. De ha külön
fizetési hely kijelölve nincsen, a kiállítás helye fizetési helynek^fPJ.-y
tekintendő.
II. Az olyan saját váltó, melyben a kiállítási helytől külön- /
böző fizetési hely van kijelölve, a telepitett saját váltó.
Úgy a saját váltóra, mint a telepített saját váltóra különben
kellékek szempontjából a közönséges idegen váltóra és a telepített idegen váltóra fennálló határozatok mérvadók
Saját rendeletre szóló saját váltó nincs.
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A saját váltóból eredő jogviszonyok.
A saját váltónál a kibocsájtó jelentkezik főváltóadósként,
tehát ugyanazon helyzetet foglalja cl, mint az idegen váltónál
az intézvényezett, illetve elfogadó. A saját váltónál elfogadás
nincsen, mert a kibocsájtó már a kiboesájtói aláírásnál fcgva
van a fiztésre kötelezve.
A váltótörvény a saját váltóra vonatkozó egyéb intézkedéseket külön nem állapítja meg, hanem kimondja, hogy az
idegen váltóra nézve megállapított szabályok alkalmazhatók a
a saját váltóra is ^

(178. §. Válíóeljárás.
T. A váltón alapuló követelések bírói érvényesítésének
módját meghatározó szabványok összege a a váltóeljarás. Az
igazságügyi magy. kir. Miniszter 2851. J. M. E. sy'alatt kibocsátott rendelet szabályozza a váltó eljárást, t. i.
váltói pereskedés módját.
II. A váltóeljárásra tartozó ügyekber/az elsőfokú bíráskodást Budapest és a pestvidéki kir. törvényszék területére a
budapesti kereskedelmi és váltótörvúrfyszék, a vidéken a kir.
törvényszékek járnak el. A törvényszékek váltóügyi itélőtanácsának egy szavavazó tagja a boriikon kivül egy kereskedelmi
ülnök. A váltóügyek a kir töpVenyszéknél soron kívül (azonnal
ahogy csak leliet) intéztetnék el, A váltóügyekben a fellebbezési hatóság kir. ítélőtábla és magy. kir. kúria.
III. A váJtófizetésr helyére illetékes bíróságnál valamenyi
váltókötelezett beperelhető. A váltói peres eljárás is kétféle:
sommás és rendes/eljárás. A sommás eljárás a szorosabb értelemben vett y^ruópereknek idézés és tárgyalás mellőzésével
való elintésóaVt teszi lehetővé. Ha a bíróság által bibocsátott
sommás vj^zésre, amelyben a váltókötelezettek teljesítésre felhívatnak; kifogás érkezik be, akkor van helye a rendes azaz
írásbeli (períratok váltása) eljárásnak.?

é

§,/Váltókifogások.

I. A váltóadós a váltóbirtokos ellen csak oly kifogásokkal
élhet, amelyek a váltótól erednek, vagy amelyek őt a mindenkori felperes ellen közvetlenül megilletik.

i

II. A váltókifogások tehát kétfélék: 1. váltójogi kifogások
és 2. magánjogi kifogások.
1. váltójogi kifogások, pl.: hogy a váltó elévült, hogy a
váltónak valamely lényeges kelléke hiányzik, vagy váltójogi
mulasztás történt (pl. nem vétetett föl óvás). Az ilyen kifogások bárki ellen tehetők.
2. A magánjogi kifogások, amelyek nem a váltóból kifőlyólag tehetők meg, hanem azért mert ezek a váltóadóst a felperes ellen megilletik, a közöttük fennálló jogviszonyból kifolyólag. Ilyen pl. az a kifogás, hogy váltóadós váltóbirtokostól
fedezetet nem kapott.
III. A kölcsönös követelések beszámításának csak akkor
van helye, ha az adóst a mindenkori felperes ellen valódi lejárt váltóból származó, vagy jogérvényes bírói határozattal megállapított pénzbeli követelés i l l e t i . ^
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807§. A váltó szerepe az üzleti életben, váltópiacok.
váltó mindig készpénz kifizetésére irányul. Ez volt a
váltó keletkezésének a kiindulási pontja. A középkorban veszélyes volt a személy és vagyonbiztonság hiánya miatt a
pénzküldés, pehézkes volt az a pénzkülönbségek miatt is, azért
a váltót használták fel olyképen, hogy a váltó kiállítója arra
kötelezte magat, hogy a kivánt összeget a kérdéses helyen ki
fogja fizetni. ígyÁp váltó pénzhelyettesítővé vált és e szerepét/'
megtartotta a mar* napig. Ma a nemzetközi pénzpiacokon a
követeléseket csaknedv mind váltóval bonyolítják le. A követelések lebonyolítása ugV történik, hogy ha pl. valakinek egy
idegen piacon tartozása van, akkor a tőzsdén olyan váltót
vásárol, amely a teljesítés helyén fizetendő követelésről szól és
elküldi hitelezőjének. Ezeket á váltókat kiildvényeknek (Rimesse)
nevezzük. Az ilyen váltók keresletéből és kínálatából szármaváltóárfolyam. Megtörténik, hogy előnyösebb
vételt köthetünk, ha nem a fizetési hely piacára szóló váltó,
hanem egy más fizetési helyre szóló váltót veszünk. A különböző országokra szóló váltók árfolyamai szerint előnyösebb
módozatok kiderítése az u. n. váltókémlés (Wechselorbitrage),
mely a banküzleteknek egyik legfontosabb ága.
II. Emellett azonban a váltó mint hiteleszköz is rendkívüli
fontostággal bír úgy a nemzetközi, mint a helyi forgalomban.
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Erre Yülönösen könnyű kezelhetőségénél, gyors érvényesíthetőségénéNfogva alkalmas. Nagy előnye a váltónak az átruházhatósága, at átruházás által még nyer is, mert az átruházó az
eredeti adóval egyetemleges felelősséget vállal magára. Ez vezetett a váltlfc-escompte discoato vagyis a váltó leszámítolási
üzlethez, melj^H. bankárok és pénzintézetek olykép gyakorolnak, hogy a váR^összeget a lejáratig számított kamatok levonásával kifizetik a Váltóbirtokosnak. A kereskedő, gyáros vállalkozó azon tudatba^, hogy hitelképes adósától származó váltót azonnal pénzzé teheti, hitelezheti neki az eladott árúk
vételárát, viszont a vevő addig az időpontig, amikor a váltó
esedékes lesz, már az árúk továbbadása útján megszerezheti a
szükséges fedezetet.
Ha a leszámítolás abból á célból történik, hogy a váltó
ismét továbbadassék reescomptéNíl (visszleszámitolásról) szólunk. Csak az üzleti összeköttetésből származó reális alappal
biró váltók azok, a melyeket a pénzintézetek pénzzé tesznek.
Hogy valamely váltó „bankszerű"-e, afölött a váltóbíráló bizottság határoz. Az osztrák-magyar bankra nézve törvényerejű
(1899: XXXVII. t.-c. 60. §.) alapszabályai határozzák meg,
hogy mily váltókat szabad leszámítolnia.
III. A váltó célja bár a föntieknek felel meg, uzsora
céljaira is gyakran visszaéltek vele. Az ilyen váltókat általában „száraz váitók"-nak nevezték?
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GAZDASÁGI ÉS HITELKÖTVÉNYEK.
181. §. A kézizálog-kölcsön ügylet. 1881. XIV. t.-c
I. Kézizálogra való kölcsönadási üzletet iparszerűleg csakis
az elsőfokú iparhatóság engedélye alapján lehet folytatni.
A folyamodó igazolni tartozik:
1. hogy nagykorú és csőd, vagy gondnokság alatt nem áll
2. hogy nyereségvágyból elkövetett bűntettért vagy vét
ségért büntetve nem volt;
3. hogy nem áll büntetés alatt, mely őt hasonló üzle<
folytatásától eltiltja;
X
4. hogy a megállapított biztosítékot letette.
Zálogba nem Vehetők: 1. tűzveszélyes tárgyak; 2. katonai
eg} enruhák és fegyverek; 3. nyilvános istentiszteletre valc
eszközök; 4. iskolai bizonyítványok, hivatalnoki-, fizetési-,
nyugdijívek és nyugták,
II. Ha az elzálogosítónak személye, vagy a kínált tárgy ellen
gyanúok forog fenn, erről az üzlet tulajdonosa a rendőri hatóságot értesíteni tartozik.
A zálogűzletekben a zálogtárgyon kívül a kölcsön biztosítására váltót, vagy más kötelező nyilatkozatot, vagy okíratol
elfogadni nem szabad.
III. A zálogba vett tárgyról az elzálogosító zálogjegyet kap.
mely magában foglalja a zálogba^dást, a lejárat idejét, a tárgy
szabatos leírását, becsértékét, a költ on összegét betűkkel kiirva.
űzlet-tulajdonos aláírását,
az üzleti könyv számát és a
IV. Az üzlettulajdonos a zálogb vett tárgyakról bekötött,
laponkint folyó számmal ellátott, átfűzött és iparhatóságilag
hitelesített könyvet tartozik vezetni.

illető törvényhatóság meghallgatásával a kereskedelmi miniszter állapítja meg és ez minden üzletben hozzáférhető helyen,
állandóan kifüggesztendő.
A zálogűzlet tulajdonosa minden kárért nemcsak biztosítékával, hanem egész vagyonával felelős.
VI. A lejáratig ki nem váltott zálogtárgy árverés útján értékesíttetik, mely árverés azonban csak a lejárat után egy hónap
múlva tartható meg.
Az árverés alá kerülő tárgyak jegyzéke az iparhatóságnak
bemutatandó. Kikiáltási árul a tárgynak az űzletkönyvbe jegyzett becsértéke szolgál, melyen alól a zálog csak akkor adható
el, ba a becsáron vevő nem jelentkezik.

182. §. Az uzsoráról és a káros hitelügyletekről.
1883. XX. t-c.
I. Aki másnak szorultságát, könnyelműségét vagy tapasztalatlanságát felhasználva, olyan kikötések mellett hitelez vagy
ad fizetési halasztást, mely kikötések neki, vagy egy harmadik
személynek túlságos vagyoni előnyöket nyújtanak, de az adósnak vagy kezesnek anyagi romlását idézik' elő vagy azt fokozni
alkalmasak, vagy oly mérvűek, liogy a két szolgáltatás között
szembeötlő az aránytalanság: uzsora vétségét követi el és egy
hónaptól hat hónapig terjedhető fogházzal és 200 koronától 400
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ezenfelül a
hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése
is együtt, vagy külön kimondható.
II. A legmagasabb kamatláb 8%, mely azonban oly kereskedelmi ügyletekre, melyek bejegyzett kereskedők között köttetnek, nem alkalmazható.
Ili. Az uzsora lényege az, hogy az adósnak, illetve a hitelezőnek szorultsága, könnyelműsége, vagy tapasztalatlansága
használtassák föl aránytalan előnyök szerzésére.
IV. Az uzsora vétsége fölött a kir. törvényszékek Ítélkeznek.
Eljárásnak a sértett fél vagy házastársa, fel- és lemenő
ágbeli rokonok, illetőleg a gyám vagy gondnok indítványára
van helye. Az indítvány vissza nem vonható. Büntetésnek
nincs helye akkor, ha a tettes még az indítvány megtétele
előtt a törvényellenességet jóvá teszi és az adósnak vagy jog

utódainak az uzsorából szerzett vagyoni előnyöket a megkapás
napjától számítótt 5 % kamatokkal együtt visszatéríti.
V. A kiskorúaktól vagy olyan személyektől, akikre nézve a
becsületszóval megerősített fizetési igéret meg nem tartása
állásuk elvesztését vonhatja maga után, valamely hitelügyletből
eredő kötelezettség teljesítését a becsület zálogával, becsületszóval, esküvel vagy hasonló kifejezésekkel igérteti meg magának és ezen Ígéretet az adós ellen bármely úton felhasználja:
kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással és G00
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel biintetendtő. Ezen kihágások fölött a kir. járásbíróságok járnak el.
A káros korcsmai hitelrőf. A korcsmai hitel nagyságát saját
területére nézve minden törvényhatóság a belügyminiszter
jóváhagyásával szabályrendeletileg állapítja meg, ezen összeg
azonban 4 koronánál kisebb és 16 koronánál nagyobb nem lehet,

183. §. A részletügyletről. 1883. évi XXXI. t.-c.
I. Részletügyletnek a közforgalom tárgyát képező és a budapesti tőzsdén jegyzett értékpapíroknak részletfizetés mellett való
iparszerű eladása tekintetik.
II. Részletügy lettel iparszeriien foglalkozni csaktörvényszékileg bejegyzett cégeknek van megengedve, kik tartoznak azon szándékukat, hogy réezletüzlettel kívánnak foglalkozni, ezen üzlet
megkezdése előtt az iparhatoságnak bejelenteni. Részletügylet
tárgyát csak a budapesíitőzsdén jegyzett értékpapírok képezhetik.
III. Értékpapírok — ideértve a sorsjegyeket is — csak oly
értékrészletekbcn (appoint) adhatok el részletfizetés mellett, aminőkben kibocsáttattak. A részletügyletet váltóval biztosítani tilos.
IV. Az eladó köteles a részletügyletről laponkint folyószámmal
ellátott, átfűzött és iparhatóságilag hitelesített külön könyveket
vezetni, minden rézsletfizetésről nyugtát adni és a részletügyletről okiratott (részletívet) kiállítani.
A részletügyletről kiállított okirat a homlokzaton, mint
„részletív" jelölendő meg. Az okiratnak magában kell foglalnia:
l. az ügylet megkötésének idejét; 2. az eladott értékpapír minőségét, számát, névértékét és a budapesti tőzsde jegyzése szerinti árfolyamot; 3. a vételár összegét; 4. a fizetési részleteket;
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5. a fizetések idejét és helyét; 6. az eladó cég aláírását és 7.
ezen törvények szövegét.
V. Szelvény ívekkel ellátott részletvíveket kibocsátani tilos.
VI. A részletfizetés mellett eladott értékpapíroknak a részletügylet megkötésekor és annak egész tartama alatt az eladó tulajdomában kell lenniök.
VII. A részletügylet a vevő vagy jogutódjai által megtámaható,
ha az értékpapírt az eladó 15%-al az árfolyamon felül adta el.
Az eladó pedig megszüntetheti az üzletet, ha a kikötött és az
előre meghatározott egyenlő időközökben visszatérő részfizetés
a lejárat utáni 8-ik napon be nem fizettetik. A részletügyletekkel
foglalkozó cég az iparhatóság ellenőrzése alatt áll.

184. §. A közforgalom tárgyát képező értékpapírok
bírói megsemmisítéséről és elévüléséről.
I. A bemutatóra szóló vagy határozott névre kiállított, de
üres forgatmánnyal átruházható értékpapírok, amennyiben elvesztek vagy megsemmisültek, bíróilag megsemmisíthetők.
II. A váltókra, a kereskedelmi útalványokra és közraktári
jegyek megsemmisítésére nézve a váltótörvény szabályai, az
állami értékpapírokra nézve a kereskedelmi és váltótörvény
szabályai nyernek alkalmazást.
A megsemmisítési eljárás az állami értékpapírokra nézve
a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék hatásköréhez
tartozik.
III. A kérvényben előadandók az értékpapír ismertető jelei és
valószínűvé kell tenni az elvesztést, illetve megsemmisülést. A
kérvényben különösen előadandó:
1. az értékpapír kiállítójának neve, esetleg lakhelye, a társaság, a vállalat székhelye;
2: az értékpapír minősége, kiállítási helye és ideje, folyó
száma és sorozata;
3. az összeg, melyről az értékpapír szól és a kamatláb;
4. az, hegy az értékpapír bemutatóra vagy névre szól-e,
ez utóbbi esetben milyen névre?
5. az, hogy az értékpapírban van-e fizetési idő kitéve s
ha van, ezen idő; sorsolás alá eső értékpapírnál pedig az, hogy
kisorsoltatott-e már s ha igen, mikor?
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6. szelvényes értékpapírnál a kiadott szelvények utolsd
darabjának lejárati napja és az, bogy volt-e a papírhoz szelvényutalvány kiadva és mellékelve avagy nem?
IV. Amennyiben a bíróság az ezen kérvényben előadottaka* ^ ^ ^ / t
igazolva látja, illetve állami vagy törvényhatósági értékpapíroknál az illető hatóságtól a követelés fönnállása iránt igenlő választ nyer: a helybeli hivatalos lapban, valamint az osztrákmagyar monarchia másik államának hivatalos lapjában — ?
folyamodó költségén — 3-szor hirdetményt bocsát ki, melyber
felhívja az értékpapír ismeretlen birtokosát, hogy a hirdetményben kitűzött határidő alatt birtoklását jelentse be, mert különben
az értékpapír a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fop
nyilváníttatni. Magánértékpapiroknál a hirdetménynek külföldön
is közhírré tétele tárgyában esetről-esetre a bíróság határoz.
V. A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék, |valamint
a zágrábi kir. törvényszék lajstromot vezet azon állampapírokról, melyekre nézve a megsemmisítési eljárás folyamatba tétetett;
ezen lajstrom mindenki által megtekinthető és róla másolat
vehető.
VI. A hirdetményi batáridő 3 év, melynek a különböző értékpapíroknál miként való számítására a törvény részletesen intézkedik.
Ha a hirdetményi határidő lejártáig senki sem jelentkezik,
a folyamodó ujabb kérvényére az értékpapír bíróilag megsemmisitetik, miről a bíróság hirdetményt bocsát ki, melynek közzétételére nézve a fönti szabályok irányadók.
Bírói megsemmisítés tárgyát nem képezhetik:
1. az állami papírpénzek;
2. az állami kamatozó pénztári utalványok:
3. a kir. zálogház által kiadott zálogjegyek;
4. az értékpapírok szelvényei és szelvényutalványai;
5. jótékony vagy közhasznú célokra rendezett állam- vagy
magánsorsjáték jegyei;
6. az olyan értékpapírok, melyekre nézve a megsemmisítés magában az értékpapír szövegében határozottan kizáratott;
7. az osztrák-magyar bank jegyei.
Ha a hirdetmény lejártáig az értékpapír birtokosa jelentkezik, a megsemmisítési eljárás beszüntettetik.
A jogerős megsemmisítési végzés folyománya az, bogy a
H*

megsemmisített értékpapír helyett az értékpapír eredeti kiállítója újat adni. illetőleg a lejárt követelést kifizetni tartozik.
Az állami értékpapírokban kifejezett követelés a lejárat
napjától 20 év elteltével elévül.

185. §. A csődtörvény. 1881. XVII. t.-c.
I. Csőd alatt áll azon személy (közadós, vagyonbukott),
ki ellen a királyi törvényszók csőd eljárást indított. A csőd
lehet 2 féle, u. m. magánjogi és kereskedelmi csőd. Magánjogi
csődöt lehet nyitni az ellen, akinek adósságai vagyonát meghaladják ; kereskedelmi csődnek azonban már akkor van helye,
ha a kereskedő fizetéseit beszünteti.
A csődeljárás megindítását kérheti maga a vagyonbukott
vagy harmadik személy (hitelező). A csődbíróság a királyi
törvényszék.
A csőd egyetemes végrehajtás, melyet a vagyonbukott
egész vagyonára összes követelései fejében vezetnek.
A vagyonbukott személyt .közadósnak, az érdekelt hitelezőket csödhitelezöknek, a kir. törvényszék által a csőd vezetésére
kirendelt bírót csődbiztosnak, azon ügyvédet pedig, ki a közadós
vagyontömegének megőrzésére, ellenőrzésére és lebonyolítására,
az ügyvédi kamara előterjesztésére a kir. törvényszék által
kineveztetett, csődtömeggondnoknak nevezzük.
II. A hitelezők kérelme fölött a kir. törvényszék tárgyalást tart és csak akkor nyitja meg a csődöt, ha az adós adósságai vagyonát meghaladják, kereskedelmi esődnél elegendő,
ha a hitelező igazolja, hogy az adós nála fizetéseit beszüntette.
Csődöt lehet nyitni eladósodott hagyaték ellen is.
Xem nyitják meg a csődöt, ha kiderül, hogy a vagyonbukottnak csak egy hitelezője van, vagy hogy vagyona az eljárással
járó költségek fedezésére sem elégséges. A csődeljárás célja az,
hogy a közadós vagyona pénzzé tétessék s a hitelezők követeléseinek mennyisége szerint egyenlő arányban felosztassék.
A vagyonbukott a csőd elrendelésével elveszti vagyona fölötti
szabad rendelkezési jogát, amelyet a már említett csődtömeggondnok, a hitelezőkből alakított csödvúlasztmúny támogatásával
kezel.
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TIT. A közadós a csődbiztos engedelme nélkül lakóhelyéről
el nem távózhatik, ha szökésétől lehetne tartani, le is tartóztatható.
IV. A csőd elrendelése után a leltározás következik, amely
abból áll, hogy a közadós üzlethelyiségeiben, raktáraiban levő
.árukészletet, egyébb ingóságait, készpénzét hiteles személy (kir
közjegyző vagy annak helyettese) közbenjöttével összeírják; a
függőben levő ügyleteket lebonyolítják.
V. A csődtörvény biztosítja, hogy a közadós a hitelezők
rovására nem élhet, vagy nem rendelkezhetik vagyonával s
egyik hitelező sem nyerhet előjogot a másikkal szemben. A csődtömeggondnok pert indít azok ellen, akik a csődtömegnek tartoznak. Megtámadtcitási pert indít azok ellen, akik a közadós
vagyonából a csőd megnyitása előtt nyertek kielégítést olyképen, hogy az a többi hitelezők rovására történt, holott a vagyonbukott adósságai vagyonát már akkor meghaladták. A megtámadási per célja a tömegből ily módon elvont vagyont a
csődtömegbe visszaszerezni. Ez a megtámadási jog a csődnyitástól számított hat hónap múlva elévül.
VI. A hitelezők kielégítése. Amint már említettük, a bíróság
a csődtömeget zár alá veszi és leltározza. Ha olyan dolgokat
is zár alá vettek volna, amelyek nem a közadós tulajdonát
képezték, akkor az illető tulajdonos a tulajdonát képező dologhoz igényper útján hozzá juthat. A csődben a hitelezők aránylagosan kielégíttetnek; ha kellő fedezet nem volna, akkor a
veszteség a hitelezők közt aránylagosan eloszlik.
Külön kielégítésre jogosított hitelezők azok, kik követeléseikre nézve teljes kielégítést nyernek: 1. akiknek dolgai a
csőd megnyitásakor a vagyonbukott vagyonához leltároztattak,
azokat visszakövetelheti; 2. akiknek a csőd megnyitása előtt a
közadós kézi-, vagy jelzálogot adott, ezek a zálogtárgyból a
csőd alatt ís ép úgy szerezhetnek kielégítést, mintha a csőd
meg sem nyilt volna; 3. akik a csőd elrendelése után a csődtömegnek hiteleztek; 4. azok, kik igényeinek teljes kielégítését
a törvény rendeli (pl. a közadós cselédjének a bérkielégítcse).
Akik külön kielégítésre igényt nem tatthatnak, azok a
csődhitelezők. Be kell jelentenie a közadós ellen minden követelését, akár volt peresítve, akár nem. A bejelentést magyar
nyelven, írásban és két példányban kell a bíróteághoz benyújtani. A bejelentés határidejét a bíróság a csődhirdetményben
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teszi közzé. A bejelentett követelések fölött felszámolást nyitnak, tárgyalást tart a csődbiztos a követelések valódisága és
osztályozása tárgyában, ezen részt vesznek a csődhitelezők. A
csődhitelezők kielégítést a következő sorrendben nyernek:
1. Az első osztályba sorozandók:
a) azoknak, kik a közadás háztartásában, gazdaságában,
vagy iparüzletében állandóan alkalmazva voltak, a csődöt közvetlenül megelőző egy évre hátralévő és a törvényes felmondási
időre, járó fizetései és munkabérei azon esetben is, ha a közadósnak gyermekei, vagy annak szolgálatát a csődnyitás idejekor elhagyták. Ha a tömeggondnok a szolgálati viszonyt
fentartja, a felmondási időre járó fizetés és munkabér a tömeg
tartozásának tekintendő.
b) a csődnyitás előtt elhalt közadósnak gyógyítási és temetési költségei, amennyiben azok a csődnyitást megelőzőleg
egy évnél nem régebbiek;
c) a csődnyitást közvetlenül megelőző három évre hátralévő adók, vámok, fogyasztási illetékek s más közterherliek
amennyiben a fedezetül szolgáló javakból ki nem elégíttettek.
d) a kiskorúak és gondnokoltak követelése a törvénynél
fogva az atya, gyám vagy gondnok kezelése alá tartozó |vagyon
tekintetében; kivéve, ha a követelés a vagyon kezelés megszüntetésétől számítandó két év alatt bírói úton nem érvényesíttetett, vagy ha az eljárás a csődmegnyitás előtt abbanhagyatott.
2-ik osztályba sorozandók a többi követelések, a csődtömeg elégtelensége esetén aránylag elégítik ki a hitelezőket.
A követelésekhez hozzá számíthatók a három évnél nem régibb
kamatok.
3-ik osztályba sorozandók három évnél régibb kamatok,
ha el nem évültek és a visszatérő időszakokban teljesítendő
fizetéseknek a csődnyitás előtt lejárt részletei; ezek is a tömeg
elégtelensége esetén aránylag elégíttetnek ki.
VII. A leltározás befejezése után a közadós esküt tartozik
tenni, hogy a leltárba felvett vagyonán kívül más vagyona
nincs.
A bejelentett követelések felett piint már említettük a
csődbiztos tárgyalást tart. A csődtömeggondnok az egyes követelések valódiságát ismeri; az elismert követelések a csődvagyonból aránylagos kielégítést nyernek. Akinek követelését a
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csődtömeggondnok el nem ismerte, az perrel támadhatja meg a
csődtömeget.
IX. Az a csődhitelező, aki a bejelentési határidőt elmulasztotta, követelését utólag is bejelentheti. Az elkésett bejelentések felett ú j felszámolási eljárást tartanak, de itt a felmerült
költségeket a késedelmes bejelentők viselik.
X. „Kényszeregyezségnek van helye, ha a közadós a csődhitelezők tőkeköveteléseinek kiegyenlítésére legalább 40 %-ot
ajánl fel s ezt az ajánlatot a csődben szavazatképes hitelezőknek (az összes tőkekövetelésnek legalább % részét képviselő)
legalább % része elfogadja. Ha a biróság ezt a kényszeregyezséget jóváhagyja \ az egyezség azokra a hitelezőkre is
kiterjed, akik ahhoz Dozzá nem járultak; s a közadós valamennyi csődhitelczővel sáemben teljesen és véglegesen fölszabadul azon többlet fizetési alól, amely az egyezségileg megállapított %-ot meghaladja; Ezt a többletet a közadós a csőd
befejezése után sem tartozik, megfizetni. Természetes, hogy az
a csődhitelező, akinek követelését a csődbe be kellett volna
jelentenie s ezt nem tette, szintén a kényszeregyezség hatálya
alá esik, vagyis a csőd után ő sem követelhet többet, mint a
megállapított %-ot. Ha azonbán az adós a kényszeregyezségben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kényszeregyezség hatályát veszti s az adós ellen a csőd újból megnyílik."
XI. „A szövetkezett csődjében a szövetkezet tagjait a végfelosztási terv elkészültéig nem báptják. Ha addig a szövetkezet adósságai a szövetkezet vagyonából ki nem kerülnek: a
tagokra kivetik azokat a járulékokat, amelyeket ők, korlátlan
vagy korlátolt felelősségükhöz képest, a hiány fedezése végett
befizetni tartoznak. A járulékkimutatá^ felett tárgyalást tartanak s ezután a jogerősen megállapított járulékokat a tagokon
behajtják. Amennyiben a kivetett járulékok az egyes tagoktól
egészben vagy részben bo nem hajthatók, a kivetési eljárást
még egyszer ismétlik. Ha hiány így sem fedezhető teljesen:
a hitelezők a csődben felszámított, illetőleg a megítélt követeléseiket a szövetkezeti tagok ellen közvetlenül érvényesíthetik, természetesen csak annyiban, amennyiben a tag felelősségein már teljesített befizetésekkel még kimerítve nincsen."

186. §. Az ipartörvény. (1884. és az 1900. XXV. t.-c.)
Minden nagykorú, vagy nagykorúsított egyén, nemre való
tekintet nélkül, a magyar korona területén a törvény korlátai
között bármely ipart, vagy kereskedést bárhol önállóan és szabadon gyakorolhat; jogi személyek akként, hogy üzletvezetőt
állítanak.
A törvény értelmében négyféle ipar különböztethető meg:
1. teljesen szabad ipar; 2. képesítéshez kötött ipar; 3. engedélyhez kötött és 4. telepengedélyhez kötött ipar.
1. Aki szabad ipart akar gyakorolni, mielőtt iparát megkezdené, tartozik áz illetékes elsőfokú iparhatóságnál (Budapesten a kerületi elöljáróság) iparhatósági igazolványt kérni, illetve
szándékát, hogy ipart akar gyakorolni, ott írásban bejelenteni.
2. Aki képesítéshez kötött ipart akar űzni, igazolni tartozik,
bogy elméleti és gyakorlati képesítéssel bír. Ugyanis minden
iparágnál, mely olyan természetű mesterség, hogy csak hoszszabb gyakorlás után sajátítható el, az ipar megkezdése előtt
igazolandó az elméleti és gyakorlati képesítés, mert aki ezt igazolni nem tudja, iparengedélyt nem kaphat,
Azt, hogy melyek a képesítéshez kötött iparok, a kereskedelmi miniszter rendeleti oíton állapítja meg. Jelenleg a képesítéshez kötött iparágak szárba az ötvenet meghaladja.
3. Vannak oly iparágak, ipari foglalkozások, melyek a
közérdek, az erkölcsiség, a közbiztonság és a közrendészet szempontjából is figyelembe veendők, melyeknek gyakorlatát éppen
ezért engedélyhez kötni célszerű. Ilyenek 1. a fogadó, vendéglő,
korcsma, sörház, pálinkamérés, kávéház és kávémérés tartása;
2. zsibáruskodás; 3. a foglalkozást közvetítő és cselédszerző
üzlete; 4. a kéményseprés; 5. a rendes járati időhöz kötött
személyszállítás (társaskocsi-ipar); 6. azok ipara, akik közhelyeken a közönség számára személyszállító eszközöket b rtanak
készen, vagy szolgálataikat ajánlják (a bérkocsis- és hordáripar);
7. az ács-, kőmives-, faragó- és különösen az építőmester
ipara; 8. a mérges anyagok, gyógyszerek készítése és a velük
vagy gyógyszerfélékkel való kereskedés; 9. robbanószerek készítése és a velük való kereskedés.
A reál iparjogok alatt oly iparűzési jogosítványok értendők,
melyek valamely ingatlannal olyképpen vannak összekötve,
bogy annak mindenkori tulajdonosa által gyakorolhatók. (Pl. a
reál jogú gyógyszertárak).
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4. Végül vannak iparágak, melyek gyakorlásához telepengedély kinyerése szükséges. A telepengedélyt az iparhatóság
adja meg, rendszerint a szomszédok előzetes meghallgatása,
illetve szabályszerű tárgyalás tartása után.
Szükséges ez oly iparágaknál, melyeknek üzlettelepe vagy
az üzlet minősége a közönségre nézve veszéllyel, kárral, vagy
kellemetlenséggel jár. Pl. csontégetők, vágóhidak, stb.
Templomok, iskolák, kórházak és oly középületek szomszédságában, melyeknek kellő használata a znj által megakadályoztatnék, a nagy zajt okozó üzletek nyitása megtiltható.
Az iparos elhalálozása psetén özvegye az üzletet bejelentés nélkül folytathatja, csupáü az [engedélyhez kötött iparnál
kell személyes [megbízhatóságát igazolnia. Az üzlet kiskorú
gyermekek vagy unokák részére is folytatható.
Aki a bejelentett ipart két év alatt, engedélyhez kötött
ipart egy év alait meg nem kezdi, vagy az üzemet ezen időre
megszünteti, újra tartozik folyamodni.
A telepengedély érvénye két év alatt, ha nagyobb építkezésekkel jár, három év alatt enyészik el.
A kiszzlgáltatott iparigazolványokról és engedélyekről az
elsőfokú iparhatóság iparlajstromokat vezet, és pedig különkülön 1. a képesítéshez, 2. az engedélyhez kötött iparokról, 3.
gyárosokról, 4. a kereskedőkről.
Lajstromokat vezet az iparhatóság a tanoncokról, segédekről, az általa adott végeladási és árverési engedélyekről.
Minden iparos iparát bérlő által is űzheti, kinek azonban
az önálló iparos kellékeivel kell bírnia. De az [engedélyhez
kötött ipar bérlő által nem űzhető.
Aki már egy iparágat folytat, emellett bármely más képesítéshez kötött iparágat is űzhet, akkor is, ha arra képesítése
nincs.
Minden iparosnak joga van úgy saját, mint mások készítményeit bárhol tartott országos vásárokon árúba bocsátani.
Heti vásárokon házi iparcikkeken kivül más iparkészítményeket rendszerint csak a helyben lakó iparos van jogosítva
árúba bocsátani.
Azon esetben, ha a húsmérés szabad gyakorlása mellett a
községnek marhahússal való ellátása állandóan biztosítható nem
volna : jogában áll a másodfokú iparhatóságnak (vármegyékben
az alispán, törvényhatósági városban a városi tanácsnak) a

mészárosipart számhoz kötni és a marhahús árát időnkint szabályozni,
Sütők, mészárosok és kéményseprők iparukat bármikor
meg nem szakíthatják hanem ha azt abbahagyni szándékoznak,
kötelesek ebbeli szándékukat az iparhatóságnál bejelenteni, s
ennek meghagyására az ipart esetleg még bizonyos ideig folytatni.
Iparosnak vagy kereskedőnek cégén, nyomtatványain vagy
hirdetéseiben oly jelzőket,, jelvényeket vagy adatokat, melyek a
tényleges üzleti viszonyoknak meg nem felelnek, használnia
nem szabad. E rendelkezés áthágása büntetéssel jár.
Az ipatosianoncokról. Tanulókul csak 12 évet meghaladott
gyermekek alkalmazhatók.
Az iparos tanulójának kiképzésére, erkölcsös és munkás
életére felügyelni, őt iskolába járatni, betegségben ápolni, illetőleg ápoltatni, megbetegedéséről a szülőket és a tanhatóságot
értesíteni köteles.
A tanuló, mig 14-ik életévét be nem töltötte, legfeljebb
10 órai, — 14-ik életévének betöltése után legfeljebb 12 órai
munkára kötelezhető, — az iskolában töltött időt is beleértve.
Az iparos tanulójától cselédszolgálatokat nem követelhet.
A tanviszony a kikötött ideig egyfolytában tart. Kivételesen 15 napi felmondás mellett, esetleg azonnal felbontható,
úgy az iparos, mint a tanuló részéről.
Az iparossegédekről. Az iparos és segédje közötti jogviszony
nem szabad egyezkedés tárgyát képezi.
„Az iparosnak nem szabad segédül felfogadni oly egyént,
ki előző gazdájával kötött szerződésnek törvényes módon való
megszűnését igazolni képtelen. Ha mégis megteszi, a segéd előző
gazdájának esetleg okozott kárát megtéríteni köteles.
A munkaadó és a segéd közötti viszony, ha csak másként nem egyeztek, 15 napi felmondással felbontható.
A darabszámra fizetett munkás keltő felmondás dacára
sem távozhatik, mig a neki kiadott m u n k á t be nem fejezte.
Súlyos esetekben úgy a gazda, mint a segéd jogosult a
szerződéses viszony azonnali felbontására, (94. 95. §§.)
Minden iparossegédnek munkakönyvvel kell bírnia, melyet
az I. fokú iparhatóságnál szerezhet be. E munkakönyv a munkás viszonyaiban beálló változások nyilvántartására szolgál.
A munkába-lépés alkalmával a munkakönyvet a gazda
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átveszi s sogédjét az iparhatóságnál bejelenti. Távozása alkalmával a munkakönyvet rovatának megfelelő kitöltése után
visszaadja, Hely nélkül töltött időszakokat, a segéd igazolása
alapján, az iparhatóság jegyez be s igazol a könyvben."
Az ipartestületekről. Hol a képesítéshez kötött ipart űzők
száma legalább 100-ra megy, az iparosok legalább kétharmadának kívánságára ipartestületek alakítandók.
Az ipartestület célja : a rend fenntartása, az iparos érdekeinek előmozdítása.
\
Az ipartestület ügyeit a közgyűlés és az elöljáróság intézik.
Az ipartestületbe dp összes az illető községben lakó iparosok belépni s fenntartásához az alapszabályokban megállapított
díjakkal hozzájárulni kötelesek.
Az iparhatóság mincfcn ipartestület mellé állandó iparliatsóági biztost rendel, aki az ipartestületet ellenőrzi.
Az ipartársulatokról. Különböző ipart iiző iparosok, érdekeik
előmozdítására ipartársulatot alakíthatnak. Ennek a segédek és
gyármunkások is tagjai lehetnek; belépésre azonban senki sem
kötelezhető.
Az ipartársulatok az iparhatóságok felügyelete alatt állanak.
Kihágások. Akár a munkaadók, akár a munkások olyan
összebeszélései, melyeknek célja a munkabér leszállítása, illetve
magasabb munkabér kicsikarása, jogérvénynyel nem birnak.
Megszüntetésük céljából az iparhatóság békéltető bizottságot
szervez, amely a felek közötti ellentéteket kiegyenlíti.
Aki ily összebeszélések létesítése vagy fenntartása céljából a munkaadókat vagy a munkásokat szabad akaratuk érvényesítésében fenyegetés vagy bántalmazás által akadályozza:
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel és elzárással büntethető.
Esetleg a büntető törvénykönyv súlyosabb büntetését vonja
magára, amennyiben a munkaadó vagy munkás ellen a munkabér felemelése illetve leszállítása végett erőszakot követ el.
Az iparengedély kérelmezésének elmulasztása, az iparostanuló és segéd felfogadása szabályainak áthágása, a tisztességtelen verseny, a munkából való jogtalan kiállás, mint kihágás,
pénzbüntetéssel büntettetik.
A kihágások büntetése az iparhatóság hatáskörébe tartozikAz iparhatóságokról és az eljárásról. Iparügyekben elsőfokú lag : a) községekben a szolgabíró;
b) rendezett tanácsú városban a városi tanács;

<S törvényhatősáflú városban a rendőrkapitány;
d) Budapesten a kerületi elöljáróság;
másodfokúlag: a) vármegyében az alispán,
b) törvényhatóságú városban a tanács;
narmadfokúlag: a kereskedelemügyi miniszter jár el.
Iparhatósági megbízottak. Minden elsőfokú iparhatóság
mellett iparhatósági megbízottak (20, illetőleg 10) működnek,
kiket az iparosok maguk közül választanak.
Az iparhatósági megbízottak az iparhatóságot véleményük-'
kel támogatják, ,az iparlajstromokat, iskolákat, gyárakat látogatják s a törvény rendelkezéseinek betartására ügyelnek fel.

187. §. Tanoncoktatás.
Az 1884. évi XVII. t.-c. III—IV. fejezetének 59—165. §-ai
az ipari segéd-személyzetről, ipartestületekről, ipartársulatokról,
a kihágásokról és ezek büntetéséről rendelkezvén, — ezek keretében gondoskodás történik a tanoncoktatásról.
A törvény kiköti, hogy csakis a 12-ik életévet betöltött
ifjú szerződtethető tanonccá, s a tanidő legalább addig tart,
mig a tanonc a 15-ik évét betöltötte. Minden tanonc köteles az
iparostanonciskolába járni, — sajnos azonban az, hogy a felszabadulás az iskola három éves tanfolyamának elvégzéséhez
nincsen kötve. De sajnálatos az is, hogy tanoncul minden iskolai előképzettség nélkül bárki szerződtethető. Mindkét körülmény egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kellő intelligenciával
és tudással biró iparos nemzedék nevelődjék, — mely nagy
bajon a most készülő u j iparostörvény van hivatva gyökeresen
segíteni. Feltétlenül megkövetelendő, hogy tanoncul csakis VI.
elemi osztályt végzett ifjak vehetők fel és felszabadulásnak
csak akkor legyen helye, ha a tanonc az iparostanonciskolák
harmadik évfolyamát sikerrel végezte.

188. §. A kereskedelmi és iparkamarákról.
A kereskedelmi és iparkamarák a kereskedelem és ipar
érdekeinek együttes előmozdítására hivatott közegek, amelyek
a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alatt állanak.
A kamarák hivatása és kötelessége:
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a) a kereskedés és ipar, valamint az e téren működő
osztályok szükségeit folytonos figyelemmel kísérni, célszerű
felterjesztéseket tenni, célszerű javaslatokat készíteni, az ország
törvényhatóságainak kereskedelmi és iparügyekben felvilágosítással szolgálni.
b) a kereskedelmi és iparstatisztikai adatokat gyűjteni s
minden év végével a kereskedelmi miniszternek átszolgáltatni.
c) a náluk letett árúbélyegekről (védjegyek), árúk- és
mintákról pontos lajstromokat vezetni.
d) azon egyéneket, akik alkuszoknak jelentkeznek, szakértőleg megvizsgálni s ha alkalmasnak találják, az alkuszok
sorába felvenni.
e) a helyi kereskedelmi szokásokról bizonyítványokat kiállítani.
f) a kereskedelmi miniszter által véleményezés végett időnkint összehívott egyetemes kamarai gyűlésekbe tagokat küldeni.
A kamarák száma 20.
A kereskedelmi és iparkamarák tagjai:
1. Beltagok, kik egyenlő számban alkotják a kereskedelmi
és ipari osztályt. A budapesti kamarában a beltagok száma 48,
a többi kamarában 32.
2. Kültagok; azok száma és jogai a beltagokéval egyenlő.
3. Levelező-tagok, kiket a kamara szükséghez képest saját
belátása szerint választ eltekintve attól, hogy az illetők kereskedők avagy sem.
A levelező-tagok szavazati joggal a határozatok hozatalával nem birnak.
A kamara élén állanak: egy elnök és két alelnök, mely
utóbbiak egyike a kereskedelmi, másika pedig az iparosztály
élén áll.
A kamara összes bel- és kültagjai saját kebelükből választják öt évre az elnököt. A két alelnököt az illető osztály
külön-külön választja szintén öt évre saját kebeléből.
Ezen választásokat a kereskedelmi miniszter erősíti meg.

189. §. A találmányi szabadalmakról.
(1895. évi XXXVII. t.-c.)
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Szabadalmazható minden uj találmány, mely iparilag értékesíthető.

Szabadalom nem engedélyezhető oly találmányra:
1. melynek gyakorlatba vétele törvénnyel, rendelettel vagy
közerkölcsiséggel ellenkezik ;
2. mely a hadsereg hadképességének emelésére szükséges
hadi fegyverekre, robbanó vagy lőszerekre, erődítésekre vagy
hadihajókra szorítkozik;
3. tudományos tantételekre, mint ilyenekre;
4. az emberi és állati élelmezésre szolgáló cikkekre, gyógyszerekre és oly tárgyakra, melyek vegyi úton állíttatnak elő;
ezek előállításánál alkalmazandó eljárás azonban szabadalmazható.
A találmány közzététel vagy gyakorlatba vétel dacára
újnak tekintendő, ha utolsó gyakorlatbavétele óta a találmány
bejelentéséig 100 év már eltelt.
A szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti.
Ha a talámányt államhivatalnok vagy oly alkalmazott találta ki, akinek ez hivatalos állásából kifolyó kötelessége volt,
alkalmazója ezt magáénak tekintheti.

190. §. A házalókereskedésről.
Házalókereskedés alatt az árúkkal helységről-helységre,
házról-házra járva, meghatározott eladási hely nélkül űzött kereskedést értjük.
Házalókereskedésre iparengedélyt csak azok nyerhetnek,
akik: 1. magyar állampolgárok ; 2. 30-ik életévüket betöltötték;
3. valamely undorító betegségben vagy ilyen testi fogyatkozásban nem szenvednek; 4. csempészkedésért vagy jövedéki
kihágásért büntetve nem voltak; 5. fedhetlen erkölcsűek és
kifogástalan előéletűek. A házaló egy segédet is alkalmazhat.
Az engedélyt a házalásra a közigazgatási hatóság adja
egy évi érvénnyel. A házaló köteles az engedélyezés okmányát
minden községben, ahol megfordul, a hivatalos hatósággal láttamoztatni.

191. §. A védjegy oltalmáról.
(1890. II. t.-c. és 1895. K L I . t.-c.)
Védjegyek alatt oly jelvények (jegyek, vignetták) értendők,
melyek a kereskedelmi forgalomra szánt készítményeknek és
árúknak más hasonló készítményektől és árúktól való megkü-
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lönböztetésére szolgálnak. Aki valamely védjegy kizárólagos
jogát magának biztosítani akarja, azt be kell lajstromoztatnia.
Védjegyül nem használhatók:
1. kizárólag Ő felsége vagy a kir. ház tagjainak arcképei ;
2. kizárólag állami és közhatósági címerekből, valamint
pusztán számokból, betűkből vagy szavakból álló védjegyek;
3. melyek a forgalomban bizonyos árúnemek megjelölésérc általánosan szokásosak;
4. erkölcstelen és közbotrányt okozó ábrázolatokat, vagy
a tényleges üzleti viszonyoknak és a valóságnak meg nem felelő, a fogyasztó közönségnek tévedésbe ejtésére alkalmas feliratokat vagy adatokat tartalmazók.
A védjegy használata nem kötelező, de bizonyos árúkra
elrendelheti a kereskedelmi miniszter a védjegy kötelező voltát.
A védjegyek lajstromozása 10 évről 10 évre megújítandó
és ugyanakkor a lajstromozási díj mindig újból fizetendő.
A kereskedelmi minisztériumban egy központi védjegylajstrom vezettetik, melyben az összes kamaráknál bejegyzett
védjegyek bevezettetnek.
A védjegy törlendő: 1. a tulajdonos kérelmére; 2. ha az
10 év múlva meg nem újíttatik; 3. ha az átírás nem kellő
időben (3 hónap) kérelmeztetik; 4. a keresedelmi miniszter határozata alapján (pl. valamely címer jogosulatlan használata
esetén); 5. ha az újabb védjegy egy már korábban belajstromozott és még oltalom alatt álló védjegyhez annyira hasonló,
hogy a két védjegy közötti különbség a közönséges vevő által
csak különös figyelem mellett volna észrevehető.
Aki másnak kizárólagos használati jogát képező védjegygyei jogtalanul ellátott árút, ezt tudva, forgalomba hoz, vagy
árúi, továbbá az, aki valamely védjegyet ily célból utánoz: kihágást követ el és 200 koronától 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig, ha az utolsó büntetést
megállapító ítélet jogerőre emelkedése óta még két év el nem
telt, két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
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192. §. Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről.
¿1891. XII.)
Vasárnapokon, valarpint Sz+. István király napján (aug.
20.), mint nemzeti ünnepen a szent korona országainak területén az ipari munkának Szünetelnie kell. A szünet legkésőbb
vasárnap reggel 5 órakor ¡kezdődik és megkezdésétől 24 óráig,
de legalább is a szüneti napot követő reggeli 6 óráig tart.
A kereskedelmi miniszter rendeleti úton állapítja meg,
hogy melyek azok az iparnemek, melyeknél azért, mert
a) az üzem félbeszakítása lehetetlen;
b) vagy a folytonos üzemben tartás a közönség vagy a
közforgalom igényei;
c) vagy ha a hadászati, illetve egyéb közérdekek, jelesen
ipari indokok feltétlenül megkövetelik hogy az ipari munka az
egész napon vagy csak annak egy részében szüneteljen.
Ugyancsak ő ¿tlflpítja meg azon módozatokat, melyek
mellett azon kisiparosok, kik maguk segédek és tanoncok nélkül
lakásukban dolgoznak, a munkaszünet alól fölmenthetők.
A bányászati és kohászati üzemekre az állami pénzverdére valamint az állami egjtedáruságokra és azokkal összekötött vállalatokra nézve a kivételesen vasárnapokon is végezhető munka engedélyezése ésr rendeleti úton szabályozása a
pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik.
Aki ezen határozatokat megszegi, kihágást követ el ós
2 koronától 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

193. §. A hazai ipar fejlesztéséről. (1907. III. t.-c)
I. A hazai ipar fejlesztéséről szóló törvény célja, állami
segítséggel (subventió) és kedvezményezéssel bátorítani a tőkét
nagyobb ipari befektetésekre. Ez a törvény hivatva van némileg
pótolni az ez idő szerint még hiányzó ama iparfejlesztési eszközt, amely máskülönben az önálló vámügy céltudatos alakításában és a vámtételeknek az iparvédelem érdekében való okszerű,
felhasználásában kínálkozik.
A törvényben négy szempont érvényesül: 1. az adó cs
illetékmentesség; 2. a közvetlen anyagi segélyezés; 3. a közszállítások utján való támogatás és végre 4. a munkásházak
építésének előmozdítása. Ez utóbbi pofit az iparfejlesztés és a
szociálpolitika között kapcsolatot teremt.

II. A korábbi hasonló törvények a kedvezményezhető iparágaknak taxativ felsorolását tartalmazták. De ez a felsorolás a
•gyakorlatban nem bizonyult célszerűnek. Ez okból a jelen
törvény általános felhatalmazást ad a kormány illető közegeinek
(általában a kereskedelemügyi- de sok esetben a földmivelésiigyi- és pénzügyi magy. kir. minisztereknek együttesen) a
kedvezmények engedélyezésére. Megadhatók az állami támogatások olyan iparvállalatok részére, amelyek olyan iparcikkeket
készítenek:
1. amelyek az országban eddig gyárilag elő nem állíttattak ;
2. amelyekből jelentékenyebb mennyiségek a külföldről
behozattak :
3. amelyek gyártásának nagyobb szabású fokozása általános közgazdasági érdekből kívánatosnak mutatkozik.
A törvény nem ad föltétlen jogigényt a kedvezményekre.
A kedvezmenyek megadása a kormány diskrécionális jogának
tekintetik, amely csak abban az esetben fogja a kedvezményeket nyújtani, ha a gyári illetve ipavi vállalat részéről kellő
garanciákat lát. Ezen törvény értelmében tágabb keretű kedvezmények nyújthatók, mint az előbbi hasonló törvény alapján.
III. A magyar szentkorona országaiban újonnan keletkező,
a technika fejlődése szerint berendezett gyári vállalatok, ha oly
cikkeket állítanak elő, melyek a magyar korona országaiban
gyárilag egyáltalán nem, vagy nem oly mértékben állíttatnak
elő, hogy a fogyasztás jelentékenyebb részét fedeznék, vagy
általában oly iparcikkeket állítanak elő, amelyek gyártásának
fokozását általános közgazdasági érdekek teszik kívánatossá,
az 1870. évi LI. t.-c. 2. §-ban biztosított házadómentességen
kívül a következő állami kezdvezményekben részesíthetők:
a) felmenthetők a gyári üzem után járó egyenes állami
adók, valamint, ha ebben a kedvezményben részesülnek, az ezen
adók után járó törvényhatósági és községi pótadók és a kereskedelmi és iparkamarai illetékek alól!
b) felmenthetők a gyári telkek és épületek, valamint azok
tartozékát képező gyári gépeknek megszerzéseért, bérbevételeért és aláírásáért, valamint a bérleti jog bejegyzéseért járó
kincstári és községi illetékek és díjak, valamint az illetékegyenérték alól; ha pedig az ily vállalatok részvénytársaság vagy
szövetkezet alakjában létesíttetnek, illetőleg ha a kedvezmények
érvényének tartama alatt részvénytársaságokká vagy szövetke-
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zetekké alakulnak át, újra alakulnak, vogy más társulatokkal
egyesülnek, ezenfelül felmenthetők a társaság megalakulásával
és esetleg a társulati tőke megnagyobbításával, valamint a
részvényeknek vagy elsőbbségi kötvényeknek ugy a megalakuláskor, mint a működés ideje alatt tőkefelemelés céljából történő kibocsátásával járó szerződések és e szerződésekkel kapcsolatban kiállított egyéb okiratok, részvények és elsőbbségi
kötvények, úgyszintén a szövetkezeti üzletrészek befizetésére
vonatkozó okiratok, valamint az e célból eszközölt vagyonátruházások után járó bélyeg és illetékek, községi illetékek és
díjak alól.
IV. Az 1870. évi LI. törvénycikk 2. §-ának az a rendelkezése, hogy a mezőgazdasági és iparimunkásoknak bérfizetés
nélkül átengedett munkáslakok állandó adómentességben részesülnek, ekként egészíttetik ki, hogy a kormány által épített a közegészségügyi követelményeknek megfelelő azok a munkáslakások is, amelyek a munkásoknak oly feltétel mellett adatnak
át, hogy e miatt csekélyebb munkabérben részesülnek, vagy
hogy munkabérüknek bizonyos összege lakásuknak bérére vagy
az épület tulajdonának megszerzésére fordíttatnak.
Azokat a munkáslakásokat, amelyeket a munkások részére
bérfizetés mellet leendő baszálatra, vagy oly célból építenek,
hogy azokat a munkások a vételárnak részletben való törlesztése mellett tulajdonul megszerezhetik, amennyiben új építményeknek tekinthetők, a kormány használatba vételöktől számítandó 20 évi ideiglenes adómentességben részesítheti amely
esetben ezen idő tartamára az állami, törvényhatósági és községi pótadók, valamint az általános jövedelmi pótadó alól is
mentesítve vannak.
Azokat a feltételeket, melyek mellett az e szakaszban biztosított kedvezmények engedélyezhetők, a pénzügyminiszter a
kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg megállapítja.
A kedvezmények megvonandók azon időponttól kezdve,
melyben az illető munkásbázak, vagy lakások más célra használtatnak, illetve az ezen szakaszban körülírt minőségük megszűnt.

194. § A közszállításokról.
V. Az állam, törvényhatóságok, községek, az ezek által
fenntartott, vagy segélyezett intézetek és intézmények, valamint
a közforgalomra berendezett hazai közlekedési vállalatok ipari
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szükségletei és munkálatai rendszerint a magyar korona országainak ipara révén fedezendők. Az állami és közhatósági megrendelések számlái, a tényleg megtörtént átvétel után százezer
koronát meg nem haladó összegnél a szállítás befejezésétől számított harminc nap alatt, százezer koronát meghaladó összegnél pedig hatvan nap alatt kifizetendők.
A közszállításokat és közmunkákat teljesítő ipartelepeket
ós vállalatokat abból a szempontból, hogy a szállítandó tárgyak
liazai anyagokból, hazai ipartelepeken készülnek-e, illetőleg a
munkálatok liazai iparosokkat végeztetnek-e, a kereskedelemügyi miniszter ellenőrzi.
•

195. §. A vízgazdaság joga.
Az 1885. XXIII. t.-c. használatuk tekintetében szabad rendelkezés és hatósági rendelkezés alatt álló vizeket különböztet
meg. A birtokos szabad rendelkezése alatt állanak a forrásból,
talajvízből vagy csapadékból származó vizek s azok lefolyásai,
mindaddig, míg azok birtokának határát el nem hagyják. Mindazon vizek, melyek szabad rendelkezés alatt nincsenek, a közhatóság rendelkezése alá tartoznak. Az ily vizeken kétféle használatot ismer vizjogunk, u. m. a szabad közhasználatokat és az
engedélyhez kötött használatokat Szabad közhasználatok azok,
melyek bárkit illetnek, bárki álta gyakorolhatók, melyek tekintetében a létező vizek minden igényt kielégítőknek mondhatók.
Ezen használatokra vonatkozólag.a hatósági rendelkezés nem a
víznek elosztását, hanem a hasznalatoknak rendőri szemponttól
való szabályozását, ellenőrzését, esetleg a használat eltiltását
jelenti. Szabad használatok a köfetkezők: a hajózás a folyamrendőri szabályok szerint, a tutajozás minden hajózható és oly
folyó vizeken, melyeken azt az l | 7 9 . évi XXXI. t.-c. hatályba
lépte előtt tényleg és állandóan s mesterséges vízépítmények
létesítése nélkül gyakorolták; a víznek révvel, komppal való
használata a birtokos által saját térületén és saját kizárólagos
céljaira megengedett, az u. n. ártatlan használatok, minők a vízmerítés házi szükségletre és ültetvények öntözésére, itatás, mosatás, usztatás, fürdés, jégvágás a hatóság ¡által kijelölt helyeken és a
rendőri szabályok megtartásával. A hajózási, tutajozási és fausztatási használatok annyira elsőrendűeknek tekintetnek, hogy azok
sérelmével bármi más vízhasználatot gyakorolni nem szabad.
15*

Minden más célú, más módon gyakorlandó használatok, a
hatósági rendelkezés alá eső vizeken, engedélyhez kötöttek, vagyis
a vizeket e más használatokra a közhatóság osztja szét. Alapelvül szolgál, hogy a vízhasználat engedélyezésével a közgazdaságilag fontosabb érdek (cél) részesítendő előnyben. Egyenlő
jelentőségű vállalatok közül a parti birtokosnak elsősége van,
utána következik a vízfolyás fenntartásához járuló birtokos s
csak azután más birtokos. Egyenlő körülmények között a vízfolyás mentén feljebb fekvőnek az alsóval szemben elsőbbsége
van. A vízhasználat meghatározott és legfeljebb 50 évig terjedhető időre, különös helyi viszonyoknál vagy köztekinteteknél
fogva tetszés szerint visszavonásig — engedélyeztetik.
Idevonatkozólag törvényünk főelve, hogy a vizek természetes helyzete elfajulásnak ki ne tétessék s a vizek körüli
müveletek okszerűsége hatósági eljárás, engedélyezés, sőt néhol
„megállapítás" által biztosíttassék. Vízfolyásból vízelvezetés
csak a hatóság által megállapított művek segélyével történhetik. Vízhasználati vagy szabályozási munkálatok, a melyek a
természetes vízlefolyást megváltoztatják, vagy melyek idegen
területen létesíttetnek, vagy idegen érdekeket érintenek, hatósági engedély alá esnek. Ha valamely vízi mű a víz folyásában
másokra káros változásokat idéz elő, annak átalakítását a mű
tulajdonosa saját költségén köteles záros határidő alatt eszközölni és az okozott kárért felelős; ha űtak, vasutak átereszei,
hidjai a víz természetes lefolyására nem elegendők, az út vagy
vasút tulajdonosa a lefolyásra szükséges munkálatok foganatosítására szintén hatóságilag kötelezendő.

196. §. A vasutak.
A vasúti közigazgatás jogának legfontosabb forrását képezik: 1868. évi 4973. számú — képviselő- és főrendiházi
határozattal megerősített — közi. min. rendelet; a helyi érdekű
vasútakról szóló 1881. XXXI. és 1888. VI. t.-c. az 1851. évi
november 15-én kelt s azóta több irányú módosítást nyert
üzletrendtartás, melyet az 1867. évi XVI. t.-c. VIII. cikkelye
illetőleg az ujabbi vámkereskedelmi szerződések hatályban
tartottak.
Mindennemű vasút létesítésére hatósági engedély szükséges.
Kizárólag saját használatára szolgáló vasútat, saját területén

vagy a birtokos beleegyezésével idegen területen is, bárki egyszerű
építési engedély mellett létesíthet. Oly vaspálya építésére, melynek
rendeltetése, hogy nyilvános személy- és áruszállításra szolgáljon,
vagy mely által valamely országút vaspályává átalakítandó, különös előmunkálati és építési engedély (szorosan vett vasúti
engedély) kell. Gőzmozdonyú vasútra építési engedélyt, megelőző
törvényhozási tárgyalás alapján, Őfelsége ad. Az engedélyezés
törvényhozási tárgyalása előtt a keresk. miniszter küldöttének
vezetése alatt a tervezett vonal közigazgatási bejárása történik;
e bejárás célja a közlekedés, közbiztonság, vasúti forgalom és
üzlet céljából szükséges építkezési intézkedéseket megállapítani
s a miniszternek bemutatni. Helyi érdekű, vagyis oly vasutak,
melyek főcélja az illető vidék forgalmi és közgazdasági igényeit
kielégíteni, a minisztérium által engedélyezhetők, de az engedélyezés 14 nap alatt, ha pedig az országgyűlés együtt nincs,
a szünetet követő 8 nap alatt bejelentendő.
A vasútépítési és üzleti engedély kilencven évet meg nem
haladható, határozott időre szól, a vasút megnyitásától számítva. Ez idő elteltével magának a vasútnak, földnek, területnek és a hozzá tartozó építményeknek tulajdonosa tüstént,
minden kártalanítás nélkül, közvetlen az államra száll (háramlási jog.)
Köteles az engedményes a vasút részletes terveit az építés előtt jóváhagyás végett a kormánynak bemutatni; az árszabásokat a kereskedelmi miniszter jóváhagyása alá terjeszteni
és közhírré tenni; a postát és postaszolgálatbelieket ingyen
szállítani; az állami táviró vonalnak a vasút mentén saját területén lerakását, vagy saját táviró készülékei használását
ingyen megengedni; a szomszéd vasútakkal a menetrend, vasúti
és üzleti eszközök kölcsönös használása iránt egyetértőleg megállapodni; köteles kötvények és részvények kibocsátásához,
avagy a részvényekre ráfizetés alakjában kötendő kölcsönök
kötéséhez a kormány engedélyét kikérni; köteles általában
magát a vasúti üzletrend iránt kibocsájtott rendeletekhez alkalmazni.
A vasúti engedély hatálya megszűnik: az engedélyezési
idő lejártával, lemondással; ha — erőhatalom eseteit kivéve —
az építés befejezésére, az üzlet megnyitására az engedélyokmányban szabott határidő be nem tartatott. Ha a vállalat a hatóságok rendelkezéseinek ismételt intések dacára sem engedelmes-
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kedik, vagy az engedélyokmány, illetőleg üzletrend lényeges
határozatai ellen cselekszik, a keresk. min. a vasútnak a vállalkozó veszélyére és költségére való lezárását rendelheti el.
A vasútügy a kereskedelmi miniszter kezében összpontosul.

197. §. A hajózás joga.
I. A hajózás ügye több irányban képezi jogi szabályozásnak is tárgyát: igy főkép a hajózás természetes utainak jókarban tartása, mesterséges hajózási útak létesítése és a kikötő
építés, azután a hajózási vízhasználat biztosítása és hajózási
üzlet — vállalat — előmozdítása érdekéből s végül a hajózási
forgalom biztonsági rendjének biztosítása végett. A természetes hajózási útak jókarban tartása, az erre irányzott vízépítkezés
hazánkban is állami feladatnak tekintetik. A hajózás mint vízhasználat a közhatósági rendelkezés alatt álló vizeken mindenkinek szabad a rendőri szabályok ' megtartásával; a közlekedési vízhasználat, hajózás, tutajozás, faúsztatás érdekeivel
ellentétes vízhasználatok nem engedélyezhetők (vízj. törv.).
A tengeren való hajózás, mint vízhasználat világérvényes elve
szerint szabad. Más tekintet alá esik a hajózás, mint közlekedési üzleti vállalat. Az 1869. április 21-iki közi. min. rendelet
szerint a magyar korona területén közönséges, nem gőzerővel
járó hajóval vagy tutajjal önálló üzlet gyakorlására az engedélyt azon közigazgatási bizottság adja, melynek területén a
vállalat székhelye lesz. Gőzhajózási üzlet engedélyezése a keresk.
minisztert illeti. A Dunán mindazok is gyakorolhatják a hajózást, kik az 1857. évi Dunahajózási acta szerint a parti államok
részére arra engedélyt nyertek. A hajózási forgalom rendjének
fentartása a biztonság és egyéb közérdekek (pl. közegészség)
szempontjából a hajózási rendészet feladata. A belvízi hajózási
üzlet rendtartási szabályzata az 1887. évi 1807. sz. közi. min.
rendeletben foglaltatik.
II. A tengeri hajózásra a közigazgatás nagyérdekii, részben támogató, részben rendészeti tevékenységet fejt k i ; az erre
vonatkozó szabványok képezik a tengeri hajózás közigazgatási
jogát, míg a tengeri kereskedelemre, jelesül a tengeri fuvarozásra vonatkozó speciális kereskedelmi jog a tengeri magánjog.
A tengeri közigazgatási jognak főforrását máig Mária Terézia
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által 1774-ben „Editto politico di navigazione mercantile" eim alatt
kiadott rendelet képezi, mely azonban a viszonyok változtatása
folytán előállott szükséghez képest, törvények és rendeletek
által jelentékenyen módosíttatott, illetőleg kiegészítést nyert.
Két fontos törvény van itt, úgymint az 1871. XVI. a tengeri
keresk. hajók köbözéséről, az 1879. XVI. azok lajtromozásáról. Az 1879-ik évben törvényjavaslat nyújtatott be a keresk.
tengerészek szolgálati rendtartásáról, de az, az Ausztriával fölmerült differenciák miatt megakadt.
Az 1879. évi XVI. t.-k. szerint a törvényes lobogó használatának jogával és kötelezettségével biró magyar nemzeti
kereskedelmi hajónak csak a tengerészeti hatóságnál, illetve
(kis partjáratu hajókra) a révhivatalnál vezetett nyilvános hajólajstromba — a reá vonatkozó s törvényileg 12. §.) megszabott
adatok kapcsán — beiktatott hajó tekintetik. Beiktatásnak csak
oly hajóra van helye, mely legalább kétharmad részt magyar
honosok vagy belföldön székelő jogi személyek tulajdonát képezi. A beiktatásért a hajótulajdonos írásban folyamodni s az
összes beiktatandó adatokat hitelesen igazolni köteles.
Az 1871. XVI. t.-c. a magyar tengeri kikötőkben levő
(érkező) hajóra a hivatalos köbözést, azaz tonnatartalmának hiteles kimérését rendelte el; kivételek azon államok hajói, melyekben az angolhoz lényegben hasonló köbözési eljárás van s
amelynek köbözési bizonyítványai itt rendeletileg érvényeseknek nyilváníttatnak, vagy melyekre külön egyezmények szerint
a köbözés nem szükséges. A köbözésért a törvényileg megszabott díj fizetendő.
Magyar kereskedelmi hajók beszerzési segélyéről és adómentességéről szól az 1893. évi XXII. t.-cikk.

198. §. A távírda, távbeszélő és a posta.
A közlekedésnek (szellemi érintkezésnek) növekedő fontosságú tényezőivé lettek a távírdák és távbeszélők. Ezek joga
nálunk az 1888. évi X X X I . t.-c. szabályozta. Eszerint távírda,
távbeszélők és villamos jelzők felállítása, berendezése és üzletben tartása az állam fenntartott j o g a ; ennélfogva bárki másnak
ezek végett államhatósági engedélyre van szüksége. Kivételt
képeznek az egyes házak belsejében, úgyszintén köz- vagy
magánterület által el nem választott telken, magánhasználatra
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tervezett távírdák, távbeszélők, villamos jelzők, melyek létesítése és használata engedélyhez kötve nincs. Az engedély időtartama közhasználatú berendezéseknél 50, magánhasználatuaknál tíz éven túl nem terjedhet. A közhasználatú berendezések
az engedély lejártával összes tartozékaikkal teljesen használható
állapotban, ingyen és tehermentesen az államra mennek át, de
az engedély tartama alatt is megválthatja azokat az állam, az
engedélyokiratban meghatározandó feltételek alatt. A keresk. miniszter szabja meg az engedély alá eső berendezések létesítésére
és üzletére vonatkozó szabályokat, ez szabja meg és módosíthatja
a közhasználatú berendezések használati díjait, gondoskodik
arról, hogy ezek mindenki által használhatók legyenek.
A postajog főforrását jelenleg is az 1850 dec. 26-iki pátenssel hazánkra is kiterjedt osztrák postatörvény képezi, melyet a
vámkereskedelmi szövetségről szóló törvény tartott hatályban.
1. A postai kényszer vagyis a polgároknak vagy jogi személyeknek a póstaszállítás igénybevételére vonatkozó kötelessége
kiterjed a levelekie és időszaki lapokra. Postahivatalok felállítása
és fentartása kizárólagos állami jog. A postadíj állami illetékek
módjára, vagyis közigazgatási úton hajtatik be. A posta szállítására a vasutak ingyen kötelesek, kivéve a helyiérdekűeket,
melyek a postaszállítás fejéhen évi átalányt kapnak. Államilag
segélyezett belvízi gőzhajózási vállalatok szintén kötelesek a
posta ingyenes szállítására. A szárazföldi közútakon postamesterek tartják fenn a postaszállítást. E szállítás akadálytalan és
gyors menete érdekében bizonyos előjogokban részesül p posta,
pl. a magándűlő utakat is használhatja, kitérni nem köteles,
vámmentes stb., közlekedési akadályok esetén a postának rendkívüli módon való tovaszállítása végett a közig, hatóságok
segélye vehető igénybe (Postai szükségjog.) A postakényszer
és a posta más előjoga ellen elkövetett sérelem postai (jövedéki)
kihágás, mely pénzbirsággal büntettetik.
2. A postaigazgatóság legfőbb hatósága a kereskedelmi
miniszter, kinek közvetlenül van alárendelve, de önállósított
hatáskörrel működik a posta-távirdai elnök-igazgatóság, mint a
minisztérium egyik szakosztálya. A vidéki (territoriális) igazgatást kilenc posta-távirdai igazgatóság látja el. A postajövedék
a pénzügyi jogban is szerepel mint fenntartott jövedelmi ág.
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199. §. A konzuli bíráskodás.
I. A konzul szó szórói-szóra képviselőt jelent. A konzul
az államhatalom közege a külföldön, az állam kereskedelmi
érdekeinek képviselője, a külföldön tartózkodó alattvalóinak
támogatója és informacio szolgálat teljesítője.
II. A konzulok azon állam részéről, amelyek szolgálatában állanak, kinevezési okirattal (Bestellungsbrief, DiplomesConsulaires) láttatnak el s hivatalba lépésük alkalmával esküt
tesznek.
III. A balkán államokban a bíráskodás, személy- és vagyonbiztonság nem nyugszik azon az alapon, amely a mi jogrendünket kielégítené. Azért a balkáni államok területén tartózkodó
magyar állampolgárok és a Magyar-Osztrák Monarchia védenceiül szegődött idegen állampolgárok fölött az igazságszolgáltatást és általában a jogszolgáltatást a Magyar-Osztrák Monarchia
konzulai teljesítik. A konzuli bíráskodást elsősorban a konzuli
hivatalok, felsőbb fokban a konstantinápolyi konzuli főtörvényszék végzik. A konzulok ítéleteiket Őfelsége Ausztria császárja
és Magyarország apostoli királya stb. nevében hozzák. E bíróságok ügyköre kiterjed magánjogi, kereskedelmi és váltójogi,
tengerjogi és a büntető igazságszolgáltatásra. A konzulok által
hozott bírói határozatok ellen beadott felebbezések a konstantinápolyi konzuli főtörvényszékhez kerülnek, amely végérvényesen dönt.

200. §. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak
betegség és baleset esetére való biztosításáról.
(1907. évi XIX. t.-c.)
I. Betegség esetére való biztosítási kötelezettség alá esnek
nemre, korra és honpolgárságra való tekintet nélkül mindazok,
akik a magyar szent korona országai területén az ipar s
kereskedelem különböző nemeinél, nemkülönben közintézeteknél, állami, törvényhatósági és községi vállalatoknál, nyilvános
tanintézetek műhelyeiben, egyleteknél, társulatoknál, ipartestületeknél és stb. intézményeknél, akár állandóan, akár ideiglenesen kisegítőképen, vagy átmenetileg díj fizetéssel, vagy bérrel vannak alkalmazva, mely évenkint 2400 koronánál, illetve

naponként nyolc koronánál nem több. A tengeri hajózásnál, a
tengeri halászatnál alkalmazottakra
törvény rendelkezései
nem terjednek ki.
II. Baleset biztosítási kötelezettség alá esnek a nemre,
korra és a bér vagy a fizetés nagyságára való tekintet nélkül
mindazok, kik a törvényben felsorolt kereskedelmi és ipari
vállalatoknál, üzemekben vagy munkáknál akár állandóan,
akár ideiglenesen kisegítőképen vagy átmenetileg vannak alkalmazva.
Azonban az alkalmazott javadalmazása úgy a baleseti
kártalanítások, mint a baleseti költség felosztása és kirovása
tekintetében csak évi 2400 korona összegig vétetik számításba.
III. Bejelentési kötelezettség. A munkaadó köteles minden
nála alkalmazott biztosításra kötelezett egyént a munkába lépéstől számított nyolc nap alatt az erre nézve megállapított szabályok szerint a kerületi munkásbiztosító pénztárnál bejelenteni.
A két példányban beküldendő és a bejelentő által aláírt bejelentésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. a munkaadó nevét, illetve cégét;
az üzem megnevezését, jellegét és székhelyét;
3. a bejelentett alkalmazottak vezeték- és keresztnevét,
a munkába lépés napját, az alkalmazottak által élvezett fizetést
vagy bért, mellékjavadalmazásokat és természetbeni járandóságokat ;
4. az üzemben használt motorok, munkagépek és robbanó
anyagok nemét.
IV. Fizetési kötelezettség. A biztosításra kötelezett alkalmazottak után a betegség esetére való biztosítást, a kerületi munkásbiztosító pénztárba befizetendő járulékokat és a tagsági igazolványi díjat utólagosan, az országos munkásbetegsegélyző és
balesetbiztosító pénztár alapszabályaiban megállapított esedékesség szerint a munkaadó fizeti be. A járulékok felerészben
az alkalmazottat terhelik, minélfogva a munkaadó ez utóbbi
össszeget alkalmazottja fizetéséből vagy béréből levonhatja.
V. Biztosítási szervezet. Ezen törvény szerint betegség és
baleset esetére való biztosítást az országos munkás és betegsegélyző és balesetbiztosító pénztár teljesíti, melynek a biztosítást és a segélyezést közvetítő szervei: a kerületi munkásbiztosító pénztárak, ideértve a közlekedési vállalatok betegsegélyző
pénztárait is.
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Az említett kerületi munkásbiztosító pénztárak közvetítői
működése kiterjed úgy a betegség, mint a baleset esetére való
biztosítás helyi teendőire, mig a felsorolt vállalati pénztárak
csupán a betegség esetére való biztosítás helyi szerveiként
szolgálnak.
A bányatörvény alapján létesített bányabetegsegélyző pénztárak (társládák), úgyszintén az állami dohánygyárakban fennálló betegsegélyző pénztárak szervezete szerint érintetlenül hagyatnak.
A magyar szent korona országaiban Budapest és Zágráb
székhellyel két országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár alakíttaik, melynek szervezetét, hatáskörét és működését e törvény X . fejezete állapítja meg.
A Budapest és Zágráb székhellyel alakítandó országos
munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztárak a magyarországi, illetve a horvát-szlavon községi illetőségű biztosítottakkal szemben azonos eljárást tartoznak követni.
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