


H irdetm ény. 

A törvénytár, törvény-gyűjtemény és rendeletek· 
tárSna.k az 1880. évi Lm. törvényczikk a.lapján az 1881.1 

1882. és 1883. években aua.mila.g leendl:I elMllitRsával1 

1881. évi január hó l·tl:ll szó.mitand6 három évre kötött 
11zerződés értelmében, a »Pesti könyvnyom<la-réazvény· 
társaság« mint pályázat Utján leceliinyüsebb vállo.lkoz6 ; 
ugyanezen kiadvá.uyokna.k hizomtl.nyképen va.16 eláni· 
sitásáva.l pedig, ugyancsak 1881. évi janrnir h6 1-töl 
számita.nd6 három óvre kötött s;>;erri:ödés értelmében, 
ifj. Nágel Ottó budaposti könyvkoreskedö biz(l.tott meg. 

)[i is azzal haza.tik közturlomá.sra., hogy csak azon 
törvénytár1 türvóny-gyiijtemóny, illetve rendeletek·tám 
tekintendö az 1R80. évi LIH. tö1·vényczikk e.lapján 
álle.mila.g elöállitott kiadásnak, mely a »Pesti könyv
nyomde.-részvénytársa.ság•«nál fog megjelenni, a a mely
nek czímlapjó.n nyomtatva. az !llal)'l cziniere és ezen 
megjegyzés áll : •kiadja. a m. kir. beliigyministorium•. 
Az 1880. évi Lill. t örvényczikk rendelkezésElinek elle
nére jogosulatlanul kiadott vagy árUba. bocsátott ki· 
arlvá.nyok pedig, a. m , kir. bolügyminister ti.Ital, az 
idézett törvény 7. §-a. értelmében közigazgatásilag le· 
foglaltatha.t6k. 

Az •Országos rl1 örv én)1 t~r c szerkesztüsóge. 
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XXIV. . TÖRVENYCZIKK 
állami biztositást igénybe vevő csekély 

jövedelmezőségű vasutakról. 

(::lzenlesilést nyerl 1883. évi április hó 23-án. - Ki
liirdellelell az •Űrszagos Törvénylárc-ban 1883. éd 

május hó 2-án.) 

1. §. 

A kormány felhatalmaztalik, hogy az 
állami biztositásban részesülő azon vasu
tak üzleti kezelését, melyek üzletjövedelmi 
feleslegeikböl elsőbbségi kölcsöneik évi 
járadékát fedezni nem képesek, átvehesse. 

Az átveendő vasutat az állam akár 
saját kezelésében megtarthatja, akár pedig 
üzletkezelés végett egészben vagy részben 
valamelyik csallakozó magán vaspálya-tár
sulatnak átadhatja. 

Minden ilyen üzlet-átvétel, illetőleg 

álarlás a szerződés megkötését illetőleg 

l~SS. Tim ·. gyiijt. 20 
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a határozat meghozatalát követő 14 nap 
alatt, ha pedig a törvényhozás nem lenne 
együtt, a szünetel követő 8 nap alatt az 
orsz:íggyillésnek bejelentendő. 

2. §. 
Felhatalmazlatik a kormány, hogy 

az 1. §-ban érintett v"spályáknál, akár 
állami kezelésbe veszi azokat, akár nem, 
az üzleti kiadások csökkentése érdekében 
az egész vasuton vagy annak egyes vonal
részein a forgalmi viszonyoknak megfeleló 
másod vagy alsóbb rendű üzletet rendez
lethessen be. 

3. §. 

Az 1. §. alapján valamely vasutnül 
életbeléptetendö állami vagy álruházoll 
kezelés felteleleire nézve a kormány és 
a társulat közölt egyezkedés kisél'iendö 
meg, a mennyiben pedig ily eg)'ezség létre 
uem jönne, az üzlctkezelést illelóleg kö
vetkező alapelvek lesznek irányadók: 
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a) Az átvett vasut üzletéről külön 
számadás vezetendő. Ezen számadásban 
a vasut bevételei és kiadásai a lehetőségig 
elkülönitve könyvelendők, - az esetlog 
közös igazgatás alatt álló vasutak el nem 
különithető közös kiadásai és bevételei 
pedig a vonat- és tonnakilométerek átlag
arányában lesznek elosztandók. 

b) A társulati viszonyból folyó összes 
ügyek intézése az engedélyokmányi és 
a Japszabályszerü határok közt, továbbra 
is a vasultársulatnak, illetőleg törvényes 
képviseletének marad fontartva, oly meg
szoritással azonban, hogy ezen hatáskörben 
netán felmerillö kiadások csak a kormány 
hozzájárulása mellett állithatók be az 
üzleti számadásokba. 

Ellenben a pályaüzem tekintetében a 
vasuttársulat és törvényes képviseletének 
jogköre a pálya állományának és az üzleti 
számlának ellenőrzésére, nemkülönben 
azon kiadások engedélyezésére szorit· 
kozand, melyek a kormány által az üzleti 
számla terhére el nem _ ismertetvén, az 

•o• 
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épi lési töke szaporitása utján lennének 
ledezendök. 

4. §. 

Ha az illelö vasut üzleti bevételei 
annyira emelkednek, hogy az öt egymás
után következő éven át az állami biztosi· 
lást elsöbbségi kölcsönei járadékának fede
zésére igénybe nem veszi, az érdekelt 
társulatnak jogában áll az 1. és 2. §§. 
alapján foganatba vett korlátozások meg
szüntetését igényelni. 

5. §. 

A kormány felbatalmazlatik, hogy 
egyes vasutaknál a korábbi években 1881. 
év végéig felmerült üzleti hiányok fede· 
zésére külön állami előlegeket nyujthasson. 
Az 1875. évi XLI. t.-cz. 2·ik §-ának a 
beruházási czélokra engedélyezett külön 
biztosi tási előlegek elszámolására, kama
tozására és visszafizetésére vonatkozó 
ha tározmányai az üzleti hiányok fed ezé· 
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sére ulalványozandó állami elölegekre is 
kilerjeszlelnek. 

6. §. 

A mennyiben az állam által tiszta 
jövedelmi biztositásban részesített egyes 
vaspályáknál még továbbra is fordulnanak 
elő üzleti hianyok, ezek fedezésére külön 
állami előlegek az 5. §-ban kikötött fel
lélelek alatt is csak azon esetre lesznek 
ulalványozhalök, ha az illető v:lllalat 
aláveti magát a kormány azon intézke
déseinek, melyek az üzleti hiányokelenyész
tetése, s egyáltalában a pálya jövedel
mezőségének bizlositása érdekében szük
ségeseknek találtatnak. 

7. §. 

Ezen törvény végrehajtásával a köz
munka- és közlekedési minister és a pénz
Ügyminist~r bizatnak meg. 
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XXV. TÖRVf:NYCZIKK 
az uzsoráról és káros hitelügyletekről. 

(Szentesitésl nyc1·l 1883. tivi iiprllis hó 27-t>n. - Ki· 
l1irdclletell az •Űr.siá1:10.:i 'förvénytár•-ban tSS;t évi 

mfijus hó 2·án.) 

ELSÖ FEJEZET. 

Az uzsora vétségéről. 

1. §. 

A ki másnak szorultságát, könnyel· 
müségét vagy tapasztalatlanságát felhasz
nálva, olyan kikötések mellett hitelez 
vagy ád fizetési halasztást, melyek a neki 
vagy egy harmadiknak engedett lűlságos 
mérvű vagyoni előnyök által az adósnak, 
yagy a kezesnek anyagi romlását előidézni 
vagy fokozni alkalmasok; vagy oly mér
vűek, hogy az esel körülményeihez képest, 
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a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás közt 
szembeötlő nránylalanság mutatkozik: az · 
uzsora vétségét követi cl és egy hónaplót 
hal hóuapig terjedhető fogházzal, és száz 
forinttól kélezet• forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő. 

Ezen felül a hivatalvesztés és a poli
tikai jogok gyakorlatának felfüggesztése 
is együtt, vagy külön kimondható . 

• 2. §. 
A ki az uzsora elpaláslolása végelt 

előzetes birói határozatot vagy egyezséget 
eszközöl ki; vagy az uzsora előnyeit szin
lett ügylet vagy váltó alakjába rejtve köt
leti ki; vagy az uzsorás ügyletből eredő 
kölelezettség teljesilésél, a hitelt nyerő 
fél becsületének lekötésével, eskü alatt, 
vagy hasonló megerősilések mellett igér
tct i meg magának; vagy uzsorás ügyletek
kel üzlelszerüleg foglalkozik; vagy uzsora 
vétsége miatt már eliléllelelt, és az utolsó 
büntetés kiállása óla liz esztendő még el 
11em telt; kél évig terjedhető fogházzal 
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. és négy ezer forintig terjedhetö pénzbüu
tetéssel, valamint hivatalvesztéssel és a 
politikai jogok gyakorlatának felfüggesz
tésével is büntetendő. 

Ezen felül az elitélt, ha belföldi és 
nem azon községi illetöségü, a melyben 
az uzsora vétségét elkövette, ezen köz
ségből, - ha pedig külföldi, a magyar 
állam területéről kiutasithaló. 

3. § .. 

Az elöbbeni §§-ban megállapított bün
tetés megfelelöen alkalmazandó arra is, a 
ki e tényállást ismerve, uzsorás követe
lést szerez meg és azt másra átruházza, 
vagy annak uzsorás elönyeit maga érvé
nyesíti. 

4. §. 
A valósággal adott érték után, 8 °/,-ot 

felül nem haladó kamat (1877: VIII. t.-cz.) 
kikötése, elfogadása vagy érvényesítése 
büntető eljárás alá nem esik. 
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5. §. 

Ezen törvény a\kalmaza,ndó azokra 
is, kik a jelen törvény hatályba lépése 
elölt keletkezett valamely uzsorás köve
telést (1-2. §§.) a jelen törvény hatályba 
lépése után, a tényállást ismerve, a 4. §. 
korlátain túl érvényesitenek; kivéve, ha 
az ilyen követelés iránt, a törvény ha· 
tályba lépése előtt, jogérvényes birói hatá
rozat vagy birói egyezség keletkezett. 

6. §. 
Ha a zálogüzlet-tulajdonos az 1881' 

XIV. t.-cz. 11. §-a szerint megál!apitotl 
dijaknál magasabbakat köteleztet, követel 
vagy szed, olyan körülmények között, 
melyek ezen cselekvényt uzsoravétséggé 
minősítik: ellene a 7. §-ban kijelölt biró
i:ág, a jalen törvényben meghatározott 
büntetésen felül, az 1881 : XIV. !.-ez. 
23. §-ának második bekezdésében meg
állapilolt mellékbüntetést is alkalmazni 
tartozik. 
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7. §. 
Az uzsora vétsége felelt a biráskodás, 

a kir. tarvényszékek hatásköréhez tartozik. 

8. §. 
Ha a büntető biróság vádlottal az 

uzsora vétsége miatt elitéli, itéletében 
semmisnek nyilvánilja azon ügyletet, 
melyben az uzsora tényálladékát ismerte 
fel; egyszersmind a megsemmisités jog
következményeit következőleg állapitja 
meg: 

l. a hilelezöl illeti azon érték, melyet 
valósággal hitelezett; 

~- az adóst illeti azon vagyoni előny , 
melyet a valósággal hitelezett értéken 
felül akar maga, akár helyette más a 
hitelezőnek vagy az ő részére másnak a 
vagyonába juttatott, és ezen vagyoni 
előny értékének a \eljesilés napjától szá
mitandó 6°/o-OS kamatai. 

A mennyiben a fentebbi pontok szerint 
visszatérilendö össze~ek megállapitása a 
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hitelező részére többletet eredményez, 
ezen többlet erejéig az eredeti követelés 
fedezésére szerzett biztosilék érvényben 
marad. 

9. §. 

Az uzsora vétsége miatt a büntető 
eljárásnak a sértett fél, vagy házastársa 
vagy a föl- és lemenő ágbeli rokonok, 
illetőleg a gyám vagy gondnok indit
ványa folytán van helye, s a közvádló 
a fennálló szabályok és törvényes gya-
ko1 lat értelmében jár el. . 

Az inditvány a három évi elévülési 
11atáridöo belül az 1878. évi V. törvéoy
czikk 11~. §-ában elöirt három havi ha
táridő eltelte nlán is előterjeszthető és 
vissza nem vonható . 

. 10. §. 

Ha egyes községekben vagy vidékeken 
az elszegényedés általánosan mutatkozik 
és gyanuokok merülnek fel az iránt, hogy 
azl az elharapódzott uzsora okozza, vagy 
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más jelek az uzsora elharapódzására 
mulatnak, a közigazgatási bizottság az 
ügyállásl megvizsgáltatja, s ha a gyanut 
alaposnak találja, az igazságügyminister
hez indokolt felterjesztést intéz, ki annak 
alapján az eljárást hivatalból elrendelheti. 

Ezen rendelkezését azonban az igaz
ságügyi minister az okok megszüntével 
és a közigazgatási bizottság meghallga
tása után visszavonhatja; visszavonó 
rendelete azonban a már megindilotl 
ügyek befejezését nem akadályozza. 

11. §. 

A büntető biróság által az uzsora
vétség tárgyában hozott és jogerőre emel
kedett vád alá helyezési (közvetlen idé
zési) határozat közlése után, a polgári 
biróság az elölte folyamatban lévő eljárást 
felfüggeszti, és ha a per a felső biróságok 
előtt van, azonnal felterjesztést tesz az 
iratok visszaküldése végett, és az összes 
periratokat átküldi a megkereső büntető 
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birósághoz. Ezen határozat ellen jogorvos
latnak helye nincsen. 

A büntető biróság által hozott vád 
alá helyezési (közvetlen idézési) határozat 
jogerőre emelkedése előtt. a polgári 
IJirós:igoknál folyamatban lévő perbeli és 
végrehajtási eljárás felfüggesztésének 
helye nincsen; és a büntető biróság meg
keresésére, csupán az árverés foga na to~ 
sitása, a lefoglalt követelésnek a végre
hajtatóra átruházása, és a készpénz ki
utalványozása függesztetik fel. 

12. '§. 

Ha a büntető eljárás nem az uzsora
vétség tényálladékának hiánya, vagy nem 
a bizonyitékok elégtelensége, hanem máS 
ok miatt nem tétethetik folyamatba, vagy 
szüntettetik meg, a 9. §. szerint jogosi
tottak keres~te folytán, a polgári biróság 
itél az ügylet érvényessége felelt; és ha az 
1. és 2. §§-ban érintett feltételek fen
forgúsa igazollatik, az ügyletet megsem· 
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tnislti, és annak a jogkövelkezményeil a 
8. §. értelmében megállapitja. 

Ez esetben a kisebb polgári peres 
ügyekben való eljáras alá tartozó ügyek
ben is a kir. járásbiróságok a sommás 
eljárás szabályai szerint járnak el. 

13. §. 
Az elózö §. esetében, az ott megjelölt 

polgári biróság határoz az iránt is, hogy 
a követelés behajtása egészben felfüggesz
tendö-e; vagy hogy a végrehajtás csut ,án 
a biztositási intézkedésekig engedélye
zendö. 

14. §. 
Uzsora-vétségért nincs büntetésnek 

helye, ha, mielötl a 9. §. szerint jogosi· 
toltak egyike inditványál megtette \•olna, 
a telles az általa elkövetett lörvényelle
nességet jóvá teszi, és az adósnak, vagy 
jogutódainak a már megkapott uzsot«\s 
vagyoni elónyöket, a megkapás napjától 
számított 6°/,-os kamatokkal együtt, 
vissza téri ti. 
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15. §. 

Az ezen törvény alapján itéln bíró· 
ságok, az uzsora tényálladékának meg
állapilásánál, a törvénynek a bizonyítékok 
teljessegére vonatkozó intézkedéseihez 
kötve nincsenek. 

16. §. 
A jelen fejezet határozatai nem alkal

mazhatók az olyan kereskedelmi ügyle
tekre, melyek bejegyzett kereskedők, mint 
hitelnyerök által köttetnek. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A hitelezési iigylot biztositiísának 
tiltott módjiíról. 

17. §. 
A ki kiskoruaktól, · vagy olyan sze

mélyeklöl, a kikre nézve a becsületszóra! 
megerösilett fizetési igéret meg nem tar· 
Irtsa allasuk elvesztését vonhatja maga 
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után, a 2-ik §. esetén kívül valamely 
hitelügylelből eredő kötelezettség teljesí
tését a becsület zálogával, becsületszóval, 
esküvel, vagy hasonló kifejezésekkel igér
leli meg magának és ezen igérelet az adós 
ellen bármely ulon felhasználja: kihágást 
követ el, és két hónapig terjedhető el
zárással és háromszáz forintig terjedhetó 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ezen kihágás felett a bíráskodás, a 
kir. járásbíróságok hatásköréhez tartozik, 
melyeknél ezen törvényczikk 15-ik §-a 
irányadó. 

18. §. 

Az elöző §-ban meghatározott büntetés 
alkalmazandó arra is, ki a tényállást 
ismerve, az ilyen módon biztosított kö
vetelést megszerzi és a biztosítást az 
adós ellen a jelen törvény hatályba lépése 
utáq érvényesíti. 
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HARMADIK FEJEZET. 

A kamatokról. 

19. §. 

A kamatok elévülnek, ha a hitelező 

azokat három eszlendö alatt nem köve
Leli. Ezen elévülési idő azon esztendő 

"égével kezdődik, melyben a kamatok 
jogilag követelhetők lettek. 

A jelen törvény hatályba lépése elölt 
lej;irt kamatok lekinletében a három 
esztendei elévülési határidő csak azon . 
csztendö végélöl számithaló, melyben ezen 
lürvény hatályba lépett. 

20. §. 
A 19. §. határozatai nem alkalmaz

hatók a pénzintézeteknél elhelyezett bcté-
1 e~ekre. 

21. §. 
Az 1877: VJII. l.-czikknek a jelen 

törvény állal nem érintett intézkedései 
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hatályban maradnak. Ugyanezen törvény
czikknek 4. §-a pedig akkép egészíttetik 
ki, hogy a bíró 8'/•-nál magasabb kamatok 
biztosítása, vagy behajtása végett végre
hajtást el nem rendelhet és nem fogana
tosíthat. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

A korcsmai lútelről. 

22. §. 
A vendéglőkben, korcsmákban és más 

italmérési helyiségekben - ide értve 
azon kereskedéseket is, melyek a szeszes 
italoknak kicsinyben eladására joggal bír
nak - kiszolgáltatott szeszes italok ára 
iránti követelések fejében, a biróság csak 
az alábbi módon meghatározott összeget 
itélheti meg, és az ennél magasabb összeg 
sem az adósnak, sem jogutódának köve
telésébe be nem számítható. 

Az összeg nagyságát saját területére 
nézve az illetö törvényhatóság a belligy-
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minister jóváhagyása alá terjesztendő 

szabály rendelettel határozza meg; ez 
összeg azonban két forintnál kisebb és 
nyolcz forintnál nagyobb nem lehet. · 

A birói határozattal a hitelezőnek 

hasootermészetú minden korábbi követek 
lése kiegyenlitetlnek tekintendő akár ké
pezte az kereset tárgyát, akár nem. 

A birói határozattal mégállapiloll 
követelés kiegyenlilése előtt újabb hite
lezésnek helye nem lehel. 

Ezen §. rendelkezései azokkal szem
ben is alkalmazandók, kik a szeszes italok 
kjcsinyben eladasát jogosultság nélkül 
gyakorolják; de e mellel! őket illetőleg 
az eddigi eljárás és büntetés is é1vény
ben m:irad. 

23. §. 

A 22. §-ban érintett hitelezések biz-
1.osilására kötött zálog- és kezességi szer
ződések semmisek. 

21'" 
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24. §. 
A ki a 22. és ~3. §§. határozatainak 

kijátszása czéljából valamely színlelt 
ügylet, vagy váltó, vagy más kötelezö 
irat alakját használja fel: kihágást követ 
el, és 30 napig terjedhető elzárással, és 
kétszáz frtig terjedhető pénzbilntetéssel 
bilntetendö. 

A bíráskodás ezen kihágás felelt a 
kir. járásbíróságok hatásköréhez tartozik. 

25. §. 
A szállodákban, vendéglőkben, vagy 

korcsmákban megszi\llott vendégek ellen, 
a szállást adó állal támasztható követe
lésekre. a jelen fejezet határozatai nem 
alkalmazandók. 

26. §. 

Ezen fejezel szövege minden község
ben évenkint szokott módon kihirdetendő 
és minden italmérési helyiségben, a ven
dégek állal könnyen látható helyen, 
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magyarul s az illető község jegyzőkönyvi 
nyelvén kifüggesztendő, és olvasható 
állapotban tartandó. 

Azon vendéglős, korcsmáros vagy 
italmérő, ki ezen §. rendeletét nem tel
jesiti, az illetékes közigazgatási hatóság 
által, a községi szegény-alap javára ötven 
frtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte· 
tendő. 

27. §. 
A jelen törvény egyéb részeiben 

azonnal, a korcsmai hitelre vonatkozók
ban pedig folyó évi julius 1-én lép életbe, 
s végrehajtásával az igazságügy. és bel
ügyrninislerek bizatnak meg. 
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XXVI. TÖRVÉNYCZIKK 
a vágvölgyi vasutvonal csereértékéröl és a 
budapest-újszönyi vasut, valamint az azzal 
összefüggő épitkezések költségeinek fedezé-

séről. 

(Szentesitést nyert 1883. évi mitjus hó 20-:'1.n. - Kihir· 
dettetett az :.OrszUgos Tilrvénylárc-ban 1883. évi m:ijus 

hó 24-én.) 

1. §. 

Az osztrák államvasul-társasággal 
kölőll, s az 1882: XLV. t.-czikkel be
czikkelyezelt szerződés 3. czikke értel
mében a vágvölgyi vasut csere·érléke a 
becslö-bizottság által 7 millió 648,013 frt
ban állapiltalván meg, -- az osztrák
magyar államvasuttársulat által a vág
völgyi vasutérl fizetendö fentebbi űsszeg 
az 1883. évi állami költségvetés, BJ 
átmeneti bevételek II. fejezete javára 
veendő fel, 
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2. §. 

Az 1882. évi XLVI. t.-czikkel állam
költségén kiépileni rendelt Budapest-Uj
szönyi vasut épi tési s felszerelési költ
ségei az idökfüikamatok nélkül 10.213,511 
frtban állapilfatnak meg. 

3. §. 
Ezen vasut kiépitése alkalmából egy

szersmind a Budapest-ferenczvárosi pálya
udvar kibövitésére, az összekötő vasut 
v;1gányainak szaporitására, egy köolaj
raktár létesitésére, s végre a budapesti 
javitó műhelyek nagyobbitására összesen 
1.390,000 frt engedélyeztetik. 

4. §. 

A 2. §-ban emlitett vasutnak épitésére 
és felszerelésére, valamint a 3-ik §-ban 
fölsorolt munkákra 1883-ik évben szük
séglendö költségek fedezésére 7 .500,000 
forintnyi hitel engedélyeztetik, mely hitel 
az 1883. évi állami költségvetés II. Be-
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ruhilz:isok II. fejezetében megfelelő czímek 
terhére lesz elszámolandó. 

5. §. 
E törvény végrehajtásával a köz- ' 

munka- és közlekedési és a pénzügyi 
ministerek bizalnak meg. 
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XXVII. TÖRVÉN'ICZIKK 
az V .ik és VI·ik csendőrkerületi parancsnok. 
ság felállitása czéljából, a csendőrség legény. 
ségi állományának ideiglenes kiegészitéséröl. 

(Szentesitésl nyert 1883. évi május hó 20-in. - Kihir
detlelell az •Űrsz:i.gos Törvénylár«-han 1883. évi május 

hó 24-én.) · 

1. §. 
Azon esetre, ha az V-ik és Vl-ik 

csendórkerüleli parancsnokságoknak be
következendó felállitása alkalmával a 
csendórség teljes legénységi állománya 
az 1881. évi II. törvényczikk 1. \l-ában 
clóirl módon kiegészithetö nem lenne: a 
mutatkozó hiány kivételesen és csakis a 
csendörparancsnokságok legénységi állo
mányának ez alkalomból eszközlendö tel
jes kiegészithetése végett, az 1881-ik, 
1880-ik és 1879-ik években besorozott 
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honvédeknek behivása és a csendőrséghez 
ideiglenes kisegitő szolgálattételre való 
áthelyezése által fedeztetik. 

2. §. 

Az emlitett években besorozott, a 
csendőrségi szolgálatra alkalmas, lehe· 
töleg nőtlen honvéd örvezetök, altisztek, 
és szükség esetében közlegények a hon
védelmi minister által kiválasztatnak és 
a csendőrségi szolgálatra behivatnak. 

Oly honvédek, kik a fennálló törvé
nyek értelmében nősülni jogosultak vol
tak, ezen szolgálatra csak az esetben 
hivathatnak be, ha a szükséges létszám 
másképen kiegészithetö nem volna. 

3. §. 

A csendőrségi szolgálatra ily módon 
áthelyezett legénység tényleges szolgálati 
kötelezettsége, - 1883. évi szeptember 
hó 1-löl legfeljebb 1885. évi junius hó 
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1-ig terjedhet; a mely tényleges szol
gálat - az első három hó kivételével 
- kétszeresen vagyis akként számittalik, 
hogy minden eltöltött hat hónapi szolgá
lati idő a köteles honvédségi szolgálatba 
egy teljes évnek tuda tik be. 

Azok, a kik ezen csendőrségi szol
gálatban legalább egy évet töltenek, 
további honvéuségi szolgálati katelezett
ségük ideje alatt fegyvergyakorlatra nem 
hívatnak be ; a kik pedig a csendőrségi 
szolgálatban ezen fennebb jelzett idő
tartamon túl is önként megmaradnak, -
azokra az 1881. évi II. törvényczikk 3-ik 
szakaszának rendelkezése alkalmaztatik. 

4. §. 

Az 1881-ik évi II. törvényczikk 4-ik 
§·ának, és a csendőrség nyugdijigényeire 
vonatkozó 1881. évi LXXI. törvényczikk
nek határozványai, ugyszinlén mindazon 
kedvezmények, melyek a véderöről szóló 
törvényekben megállapítva vannak, a 
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csendőrséghez ily módon álhelyezellekre 
is kiterjeszletnek, illelöleg. fente.rtalnak . 

5. §. 

Ezen törvény végrehajtásával a hou
védelmi minisler bizatik meg. 
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XXVIII. TÖRVÉNYCZIKK 
a fiumei kikötőben épitendő kőolaj - kikötő. 

medencze létesitése iránt. 

!Szentesitél!t nyerl 1883. évi május hó 21-én. - Ki
hirdettelelt az •Ürszigos Törvénytárc-ban 1883. évi 

május hó 27-én.) 

1. §. 

A fiumei kikötőben a városi hajó
épitő·telep helyén egy állami köolaj-kikötö
medencze épilése elrendeltetik. Az e czélra 
szükséges összes költség 1.320,000 frl
ban állapiltalik meg. 

2. §. 
Ezen összeg az t 883-ik évre póthitel

kép engedélyeztetik, az állami költség
vetésről szóló 1883: III. t.-czikk 2. §-ában 
a >Beruházások< II. fejezetének'!. czíme 
alatta többi kikölöépilési köllségtöl külön 



3~$ 1883: XXVIII . Törvényciikk. 

számolandó el s az idézett törvény 4 
§-a értelmében hitelműyelet utján fed e
zendö. 

3. §. 
Ezen törvény végrehajtásával a kOz· 

munka- és közlekedésügyi minisler s a 
pénzügyminister bizalnak meg. 
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XXIX. TÖRVÉNYCZIKK 
az első magyar-gácsországi vasutra vonatkozó 
1871. évi XXXVIII. és 1875. évi XL. törvény
czikkek némely határozatainak módositásáról, 

illetőleg kiegészitéséröl. 

(Szentesilést nyert 1883. évi május hó ~1-én. - Kihir
dettetett az •Országos Törvénylárc.·ban 1883. évi m8.jui 

hó !l!7-én.) • 

1. §. 
A kormány azon intézkedése, mely 

szerint az I-ső magyar gácsországi 
vasuttársulatnak - azon 180,000 frl 
névértékű saját részvényeit, - melyeket 
ez, az 1871. évi XXXVIII. t.-czikk 1. §-ának 
e) pontja értelmében az állam részére 
átszolgáltatni köteleztetett, a törvéQy
hozás jóváhagyásának fentartásával, tu
lajdonába visszabocsálolla, - jóváhagya
tik. J6váhagyatik továbbá a kormány azon 
intézkedése is, mely szerint ezen rész-
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vények visszaadása ellenében a nevezett 
társulat állal az ezen részvények után 
1873. évi junius hó 12-töl , vagyis a határ
ezéli vonalrész megnyitásától 1877. évi 
október hó 31-éig vagyis a határszéli 
vonalon a 2-ik vágánynak bekö,·etkezelt 
kiépitéseig esedékes 39,50 J frt 37 krnyi 
"'elvénykamatokat bank értékben az 
államkincstár javára befizettelle s a 
nevezell társulatot kötelezte, mikép a 
fentemlitell második vágány kiépilésére 
az idézell l.-cz. 1. § ának b) pontjában 
megállapitoll 200,000 frt erejéig nem
csak ezen ~·ik vág:.1ny, hanem a hadi 
menetrendek érvényesitése szempontjából 
elrendelt többi éptlkezések költségeit is 
.njátjából fedezze. 

2. §. 
Az 1875. évi XL. törvényczikk állal 

lelemell állami bizlosilás alapján kiadoll 
czímletek és ezek szelvényei re nézve, azok 
kiállitá•ának idejétől számilva, ugyan
azon adó-, bélyeg- és illetékmentesség 
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bizlosillatik, a mely az első kibocsátású 
részvények és elsőbbségi kötvények szel
vényeire nézve az 1869. évi VI. !örvény
czikkel beczikkelyezett engedélyokmány 
28. §-ának második bekezdésében enge
délyeztetett. Ugyszintén megengedtetik, 
hogy az itt emlitett újabb czímletek dij
mentes bekebelezésére nézve is az 1868. 
évi I-sö !örvényczikk 49. §·ának hatá
rozata alkalmaztassék. 

3. §. 

Jelen !örvény végrehajtásával a köz
munka- és közlekedési, s a pénzilgy
minislerek bizatnak meg. 

188S. TGrv. gyüjt. 
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XXX. TÖRVRNYCZIKK 
a középiskolákról és azok tanárainak képcsi

téséröl. 

\Sienlesilést nyert 1883. évi május hó 'l3·án. Kihir
dettetett a:i >Üruágo11 Tllrvénylárc·ban 1883. évi május 

hó '!7-én.) 

!. FEJEZET. 

A középiskolák szervezete. 

1. §. 
Középiskolák alatt ezen törvényben a 

gymnasiumok és reáliskolák értendók. 
A gymnasium és reáliskolának az a 

feladata, hogy az ifjúságot magasabb 
általános műveltséghez juttassa és a 
felsőbb tudományos képzésre elökészitse. 

A gymnasium e feladatot a minden 
irányú humanislicus, fóleg az ó-classicai 
tanulmányok segélyével, a reáliskola pe-

- ~---~ :;J 
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dig föleg a modern nyelvek, a mennyi
ségtan és természettudományok tanitása 
által oldja meg. 

2. §. 
Mind a gymnasium, mind a reáliskola 

nyolcz osztályú, ugyanannyi évfolyammal. 
Kivételesen nem teljes intézetek is 

felállithalók (54. §.); azonban négy osz
tályúaknál kisebbek semmi esetre sem. 

A négy alsó osztály nélkül felsőbb 
osztályok felállitása és fentartása meg 
nem engedhető. 

Ujonnan felállitandó intézetek az első 
osztályon kezdve fokozatosan is szervez
hetők; ezek átmenetileg lehetnek egy, 
két, vagy három osztályuak is, de a fej
lesztésnek legalább négy osztályig évről· 
évre folytonosnak kell lenni. 

3. §. 
A gymnasiumi oktatás rendes tan

tárgyai: 
a) hit- és erkölcstan; 

„. 
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b) magyar nyelv és irodalmának tör
ténelme; azon kivUI azon tanintézetek
ben, melyeknél a tannyelv nem a magyar, 
az intézet tannyelve és irodalmának tör
ténete; 

e) latin nyelv és irodalom; 
d) német nyelv és irodalom; 
e) görög nyelv és irodalom; 
j) földrajz ; 
g) Magyarország történelme; 
h) egyetemes történelem ; 
i) bölcsészeti elötan (lélektan és lo-

gika); 
k) mennyiségtan; 
l) természetrajz; 
m) természettan és vegytan; 
n) mértani rajz; 
o) szépírás; 
p) testgyakorlat, tekinlettel a katonai 

gyakorlatokra. 

4. §. 
A reáliskolák rendes tantárgyai: 
a) hit- és erkölcstan; 
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b) magyar nyelv és irodalmának tar
ténelme; azonkivül azon tanintézetekben, 
melyeknél a tannyelv nem a magyar, az 
intézet tannyelve és irodalmának tör
ténete; 

e) német nyelv és irodalom; 
á) franczia nyelv; 
e) bölcsészeti elötan (lélektan és lo-

gika); 
f) földrajz; 
g) Magyarország történelme; 
h) egyetemes történelem; 
i) mennyiségtan; 
k) természetrajz és geologia; 
l) természettan; 
m) vegytan; 
n) ábrázoló mértan és mértani rajz; 
o) szabadkézi rajz; 
p) szépirás; 
q) testgyakorlat, tekintettel a katonai 

gyakorlatokra. 

5. §. 
A rendes tantárgyak tanulása alól 
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felmentésnek helye nincs; kivéve testi 
fogyatkozás miatt a testgyakorlat, a mér
tani rajz (technikai része) és szépirás 
tanulása alól. 

A felmentést a tanári testület felter
jesztésére a vallás- és közoktatási minis
ter, illetőleg az intézet illetékes feleke
zeti főhatósága adja meg. 

6. §. 

Hogy a rendes tantárgyakon kivül 
még mely tantárgyak tanittassanak, mint 
reodkivüliek, az a tantervben állapiltatik 
meg. 

7. §. 

A hitfelekezetek maguk határozzák 
meg az általuk fentartott nyilvános közép· 
iskolák tannyelvét és a mennyiben ez 
nem a magyar, kötelesek a tannyelven 
és irodalmán kivül a magyar nyelv és 
irodalmának történelme, mint rendes tan
tárgy tanitásáról is gondoskodni és pedig 
oly óraszámban, mely annak kellő el-
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sajálitását lehetővé tegye. Ennek ellen
őrizhetése végett kötelesek a magyar 
nyelv és irodalmának történelmére vo
natkozó tantervet és órabeosztás! a 
vallás- és közoktatási ministernek előle
gesen bemutalni. 

A nem magyar tannyelvü középisko
lákban a 7-ik és 8-ik osztályban a ma
gyar nyelv és irodalmának történelme 
magyar nyelven tanittatik s e tantárgyból 
az érettségi vizsgálat is ezen nyelven 
teeudö. 

Az érettségi vizsgálat tekintetében e 
§.rendelkezése az 1885. évi érettségi vizs
gálatoknál lép érvénybe. 

8. §. 
A vallás- és közoktatásügyi minister 

rendelkezése és közvetlen vezetése alatt, 
valamint a törvényhatóságok, községek, 
társulatok és egyesek által fenlartott 
középiskolákban a rendes és esetleg nem 
rendes tantárgyakban elérendő czéll és 
ennek alapján a tantervet a vallás- és 
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közoktatásügyi minisler állapilja meg, ki 
a tantervnek a helyi körillményekhez alkal
maztatása és ezekhez képest netalán 
szűkséges módosításai iránt az egyes 
tanári testületek meghallgatása után in
tézkedik. 

A felekezetek által fenlartoll taninté
zeteknél a tantárgyakban az egész tan
folyam alatt elérendő végczéll és a taní
tandó ismeretek mértékét, a tanrendszert, 
lanlervet és a tankönyveket az illető fele
kezeti főhatóság állapítja meg és azt 
esetről esetre a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek bejelenti; a megállapitoll 
mérték azonban nem lehel kisebb, mint 
az, mely a közoktatásügyi minisler ren
delkezése és közvetlen vezetése alatt álló 
intézetekben alkalmazva van, és az illető 
intézetekre nézve csak a minimumot ha
tározza meg. 

A törvényhatóságok, községek, tár
sulatok és egyesek, az általok fentartott 
nyilvános középiskolákban csak oly tan
könyveket használhatnak, melyeknek hasz-
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nalatát a minister a közvetlen vezetése 
alatti középiskolákban megengedte vagy 
ajánlotta. A vallás- és közoktatásligyi 
minister által a rendelkezése és közvetlen 
""zetése alatti iskolákra nézve a tan
helyiségeket illetőleg kiadott szabályozó 
rendeletek ezen iskolákra nézve is kö
telezők. 

9. §. 

A nem felekezeti intézeteknél a hit
és erkölcs tan tanitása iránt külön, minden 
felekezethez tartozó tanulókat illetőleg, 
ugyszintén a felekezeti tanintézeteknél is 
más felekezetekhez tartozó tanulókra vo
natkozólag saját egyházi hatóságuk intéz
kedik; a tanitást a vallás- és közoktatás
ügyi ministernek bejelentett és általa 
elfogadott egyén teljesiti. 

A minister a bejelentett egyén elfoga
dását csak erkölcsi vagy állami szem
pontból tagadhatja meg. 
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10. §. 

Mind a gymnasium, mind a reáliskola 
első osztályába csak oly növendékek vé
tetnek fel, kik életük kilenczedik évét 
már betöltötték, és vagy arról, hogy• a 
népiskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
végezték. nyilvános népiskolától nyert 
bizonyitványt mulatnak elő, vagy felvételi 
vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mérvű 
képzettséggel birnak. 

11. §. 
Ugyanazon iskola egyik osztályából 

a következö felsőbb osztályba csak azon 
tanuló léphet, ki az elvégzett osztálybeli 
rendes tantárgyak mindenikéböl, nem 
számitva ide a szépirást és lestgyakor-

· 1atot, legalább is elégséges osztályzatot 
nyert. 

Azon tanulónak, ki egy tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot, az intézel 
tanári testülete megengedheti, hogy amaz 
osztályzat kijavilása végett a következő 
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iskolai év kezdetén vizsgálatot tehessen. 
A ki két tárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot, az csak rendkívüli esetben a 
vallás- és közoktatásügyi minister, ille
tőleg a tanintézet felekezeti főhatósága 
engedélyével bocsátható javító vizsgá
latra. A ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, az javitó vizsgá
latra semmi esetre sem bocsátható. 

A javitó; nemkülönben a pótvizsgá
latot is rendesen azon tanintézetben kell 
a tanulónak letennie, melyben az elég
telen tanjegyet kapta és illetőleg a vizs
gálatot elmulasztotta. Indokolt esetekben 
a vallás- és közoktatásügyi minister, 
illetőleg az iskola felekezeti főhatósága 
megengedheti, hogy ezen vizsgálatok más 
tanintézetben tétessenek le. 

Pótvizsgálatra azonban valamely ta
nuló csak akkor bocsátható, ha a vizs
gálatról való elmaradását igazolja és ezt 
a tanári kar elegendő mentségül elfo
gadja. A tanári karnak megtagadó hatá
rozata ellen a vallás- és közoktatásügyi 
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ministerhez, illelöleg a tanintézet fele
kezeti föhalóságához lehel folyamo<lni. 

12. §. 

Nyilvános középiskolából a megfelelő 
ugyanazon nemű intézetbe átlépni kí
vánók előbbi inlézetuktöl nyert bizonyit
ványnyal tartoznak igazolni, hogy a 
megelőző osztályt, minden rendes tan
tárgyból legalább is elégséges sikerrel 
végezték. 

Más középiskolából jövő növendékek 
csak akkor vételnek fel a következő 
osztályokba, ha az általuk elhagyott 
tanintézet bizonyítványával igazolják, 
hogy a közvetlenül előzött osztályban 
kielégilö sikerrel tanulták legalább is 
azon tárgyakat, melyek rendes tantárgyak 
abban az intézetben, hová felvétetni 
óhajtanak. 

Azon tanulók, kik nyilvános gymna
siumból vagy polgári iskolából reál
iskolába, ugyszinlén kik reálisRoláb61 
vagy polgári iskolából gymnasiumba 
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akarnak átmenni, kötelesek felvételi vizs
gálatot tenni le. 

A felvételi vizsgálatot azon tanintézet 
tanári testülete tartja, melybe a tanuló 
fel akar vétetni, s ugyanazon tanári 
testület határoz a felvétel felelt is. 

13. §. 

Egyik tanintézetből a másikba átlépés 
rendesen csak a tanév kezdetén tortén
helik. Évközben más intézetből jövő 
tanuló, a tanári testület határozata 
alapján, csak a változtatás okainak iga
zolása mellett vehető fel. 

A felvételt megtagadó határozat ellen 
a vallás- és közoktatásügyi ministcrhez, 
illetőleg az iskola felekezeti föhatóságá
hoz lehel folyamodni. 

14. §. 

Osztályok összevonását, azaz egy év 
alatt két osztálynak elvégzését csak kivé
telesen, a tanári testilletnek és a tan
kel'ületi főigazgatónak, illetőleg az iskola 
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felekezeti föhatóságának indokolt aján
latára engedheti meg a vallás- és köz
oktatásügyi minister azon esetben, ha az 
illetőnek a legutóbb végzett osztályról 
szóló bizonyitványában osztályzata jeles, 
életkora a rendesnél elöhaladottabb, s 
ugy testi, mint értelmi fejlettsége lehe
tővé teszi egy év alatt két osztály elvég
zését, s az illető az elözö tanévet ugyan
azon intézetben végezte. 

Az engedélyt megnyert tanuló mindkét, 
vagy legalább egyik osztályból magánvizs
gálatot tesz. 

15. §. 

Magántanulók, kik magánuton, vagy 
magánintézetben tanultak, és elömenete
lükröl nyilvános iskolától kivánnak bizo
nyitv::inyt nyerni, aZ illető i:=:J,o1a igaz
gatójáuál való clóleges bejelentés és annal, 
kimulatása mellell, hogy a. kö7..vetlenül le
folyt tanévet, mely rna.p-ti.nia!étdbe.u, iUe
löleg hol és mily rends'.l.erü tanu~miínyc;. 
zással tnltötték, lehetnek vizs~áialol. a 
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rendtartásban e . czélra megállapított 
idöben. 

Egy év alatt lőbb osztályból, csak a 
tanári karnak és tankerületi föigazgató
nak, illetőleg a tanintézet felekezeti fö
hatóságának ajánlatára, a vallás- és köz
oktatásügyi minister engedélyével tehet
nek vizsgálatot azon esetben, ha kimu
tatják, hogy az elvégzett o•ztályok 
tantárgyainak megtanulására elegendő időt 
fordítottak s hogy életkoruknál és fejlett
ségüknél fogva is, az illető osztályokban 
tanítani kellett ismereteket eléggé elsajá
títhatták. Ez esetben is minden osztályból 
külön vizsgálat teendő le, és legfölebb 
két osztályból vizsgálhatók egyszerre, de 
akképen, hogy az illetőnek rnindkél osztály 
tananyagából kellő tanultsága kitűnjék. 

A magánvizsgálatokról szóló jegyzö
kőnyvek a készitelt jrásbeli dolgozatok
kal és a vizsgálattevönek minden, erre 
vonatkozó igazolványaival felterjeszlen
dök" a tankerületi főigazgatóhoz. illetőleg 
a tanintézet felekezeti föhalóságához. 
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16. §. 
A tanórák heti száma a tanulókra 

nézve a rendes tantárgyakból, de a test
gyakorlalon kivill, az alsó négy osztály
ban legfölebb 26, a felsö négy oszl.ily
ban legfőlebb ~8; és a rendkivüli tan
tárgyak idejével együtt a tanulónak az 
alsó négy osztályban 30, a felső négy 
osztályban 32 óránál több nem enged
hető. 

17. §. 
A középiskolák egy-egy osztályában 

60 tanulónál több rendszerint nem lehet. 
A hol a tauulók létszáma három 

egymásután következő évben meghaladja 
a hatvanat, párhuzamos osztályok állitan
dók fel, és a tanerők ehhez képest szepo
ritandók az illetékes iskolai föhatúsóg 
által. 

Ha a létszám a hatvanat csak kevés
sel haladja meg, ez iránt az illetékes 
iskolai föbalóság által telt indokolt jelen
tésre, a vallás- és közoktatásügyi minisler 
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a párhuzamos osztály felállilását mellőz
heti, illetőleg elengedheti. 

18. §. 

A tanuló fegyelmi uton kizáratható és 
pedig: 

a) csupán azon tanintézetből, melyben 
tanul; 

b) az összes hazai tanintézetekbő!. 
Ez utóbbi esetben a határozat minden

esetre a vallás- és közoktatásügyi minis
terhez felterjesztendő. A megerősitett ha
tározatnak közzététele: és annak szigorű 
megtartása iránt a nevezett minister intéz
kedik. 

Egyébiránt a fegyelmi eljárást a val
lás· és közoktatásügyi minister, illetőleg 
a tanintézet felekezeti főhatósága szabály
rendeletileg állapitja meg. 

19. §. 
A vallás- és közoklalási minis ler 

rendelkezése és közvetlen vezetése alatt 
álló tanintézeteket illetőleg a tandíj! a 

!llSS. Tllrv. gyüj t. ... ____ _ 
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vallás- és közoktatási minister állapilja 
meg, de az igy meg állapitott tanr:ij 
az iskola fentartójára nézve csupán maxi
mumul tekintik. A felekezetek által fen
tarlolt intézetekben a tandíj iránt az 
illetékes felekezeti hatóság intézkedik. 

A törvényhatóságok, községek, társu
latok és egyesek által fentartott nyilvá
nos középiskolák tandijmegszabása a 
minister jóváhagyása alá terjesztendő. 

20. §. 

Az évi szorgalomidö tiz hónap. Az 
évi nagy szünidő julius és augusztus 
hónapokban lartatik. 

21. §. 

A középiskolákban minden tanév végén 
nyilvános osztályvizsgálatok tartatnak. A 
nyolczadik osztályt végzett növendékek 
az osztályvizsgálaton kivill érettségi vizs
gálatot is tesznek. 
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22. §. 

Az érettségi vizsgálat irásbeli és 
szóbeli. 

A vizsgálati utasit:i.st a vallás- és 
közoktatásügyi minister az illetó feleke
zeti főhatóságnak, 10vábbá az egyetemek, 
illetőleg műegyetem tanári karának meg
hallgatásával, állapítja meg. 

Ezen vizsgálatok hyilvánosan~ L1r
tandók és róluk. a bizonyítványok ma
gyar nyelven adandók ki, de kivánatra 
fordilásban is, akár az illető iskola tan
nyelvén, akár latin nyelven melléklendök. 

23. §. 
Az érettségi vizsgálatok a tankerületi 

főigazgató, vagy annak a vallás- és köz
oktatásügyiminister által kirendelt helyet
tese, - a felekezeti tanintézetekben 
pedig az illetékes föhatóság állal kiren
delt férfiak elnöklete alalt, esetleg más 
bizottsági tagok hozzájárulásával, minde
nik nyolczosztályú középiskola tanári 
testilletc ;iltal tartatnak. 
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A felekezeti intézet érettségi vizsgále
tához a vallás- és közoktatásügyi mi
nister kormányképviselő\ rendel ki, mely 
okból köteles az illető iskolai főhatóság 
az érettségi vizsgálat idejét legalább egy 
hóval előbb a ministernek bejelenteni. 

A minister által kiküldött kormány
képviselő\ semmiféle rendelkezési jog 
nem illeti; ellenben tartozik felügyelni, 
hogy a jelen törvény intézkedései és a 
minister által megállapított vizsgálati uta
sitások megtartassanak. E végből: 

a) megtekinti az érettségi vizsgálathoz 
szerkesztett irásbeli dolgozatokat; 

b) jelen van a szóbeli vizsgálaton, s 
joga van minden tárgyból minden tanuló
hoz kérdéseket intézni; 

e) részt vesz a vizsgáló testuletnek 
mind az irásbeli, mind a szóbeli vizsgá~ 
lat eredménye felett tartandó tanácsko
zásában; 

d) eljárásáról és tapasztalatairól ki
meritó jelentést tesz a ministernek. 
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24. §. 

Ha a kormány képviselője a vizsgá
lat folyama alatt azon meggyőződésre 
jutna, hogy a törvény és a kiadott vizs
gálati utasilás valamely esetben meg nem 
tartatott, ez iránti észrevételét a vizsgá
lat eredménye fölött tartott zártanács
kozmány jegyzőkönyvébe vételi és a 
minislernek jelen tési lesz. Ez esetben a 
bizonyilvány kiadása az eset végleges 
eldön téscig függőben tartandó. 

A minister az illetékes iskolai főható
ságot az ügy megvizsgálására felhivja. 
A főhatóság a vizsgálatot azonnal telje
sili, és ha azt találja, hogy törvényte
lenség vagy szabályellenesség csakugyan 
történt, az érell•égi bizonyitvány kiadá
sát betiltani köteles ; ellenkező esetben 
a bizonyitványt kiadatja, de eljárásáról 
minden esetben jelentést tesz a minisler
nek. 

25. §. 
A tanuló rendesen csak azon intézet

ben teheti le az érettségi vizsgálatot, 
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melyben a nyolczadik osztályt végezte. 
Más intézetben leteendő érettségi vizs. 

gálatra rendkivüli esetekben a vallás
és közoktatásügyi minister adhat enge
délyt. 

26. §. 
A gymnasiumi érettségi vizsgálat 

általában a főiskolákba való felvételre, a 
reáliskolai érettségi vizsgálat azonban 
csak a műegyetemre és a tudomány
egyetemek mathematika-természetludo
mányi karára (illetőleg bölcsészeti kará
nak ezen szakosztályára), s a tanárképző 
intézet ugyanezen szakosztályára, nemkü
lönben a bányászati, erdészeti és gazdasági 
akadémiákra való felvételre jogosit. 

Azon tanulók, kik a reáliskolát el
végezték és az érettségi vizsgálatot jó 
sikerrel letették, valamely nyilvános fó
gymnasiumban a latin nyelvből, illető leg 
a latin és görög nyelvből vizsgálatra 
bocsáthatók; a kik ekkor a latin nyelv· 
böl a vizsgálatot sikerrel kiállják, az 
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egyetemnek orvosi és jogi karába; azok 
pedig, kik a vizsgálatot a latin és görög 
nyelvböl sikerrel kiállják, az egyetemnek 
bármely karába fölvehetök. 

~7. §. 
Az irásbeli érellségi vizsgálaton meg

bukott tanuló szóbeli érellségi vizsgálatra 
nem bocsátható. A ki a szóbeli érettségi 
vizsgálaton egy tárgyból bukott, az a 
következö tanév első hetében javitóvizs
gálatra bocsátható; ellenben az irásbeli 
vizsgálaton, vagy a szóbelin több tárgy
ból bukott tanuló egy évre vissza vetendö. 
Ezen év leteltével az egész érettségi vizs
gálatot ismételheti. Ha ez alkalommal 
akár az irásbelin, akár a szóbelin több 
tárgyból bukott, érettségi vizsgálatra 
többé nem bocsátható. 

A javitóvizsgálaton megbukott, vala
mint az ismétlő vizsgálaton egy tárgyból 
visszautasitott tanuló a vizsgálatot ezen 
egy tantárgyból 3 hó eltelte után meg 
egyszer ismételheti .. 
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ll. FEJEZET. 

Igazgatás és felügyelet. 

28. §. 

Minden középiskola az igazgató köz
vetlen vezetése alalt áll. Igazgalókul csak 
rendes tanárok alkalmazhatók. 

Az igazgató és a tanárok alkalmazá
sának eddigi módja ezen törvény által 
érintetlenül hagyatik. 

29. §. 

Rendes tanárokul csak oly feddhet
len előéletű magyar honpolgárok alkal
mazhatók, kik tanári oklevelet nyertek, 
és csak azon tanszakra, melyre okleve~ 

lilk szól. 
A tanári képesitésröl a IV. fejezet 

intézkedik. 
A kik az eddig fennállott gyakorlat 

vagy szabályok szerint sem birnak képe
sitő oklevéllel, azonban a jelen törvény 
hatályba léple előtt valamely nyilvános 
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kfüépiskolában legalább három évig szol
gáltak mint rendes tanárok, a képesitö 
vizsgálat alól fölmentvék. A többiek két 
év alatt tartoznak a vizsgálatot letenni. 

30. §. 

Okleveles tanár-jelőltek 1-3 évig 
terj edő időszakra először csak helyettes 
tanári minóségben és helyettes tanári fize
téssel alkalmaztatnak, s ha ez idő alatt 
hivatásuknak kellőleg megfeleltek, léptet
hetők elő rendes tanárokká. 

Oklevelet még nem nyert egyének 
helyettes tanarokul is csak okleveles egyé
nek hiányaban alkalmazhatók, s oly fel
tétellel, hogy három év lefolyása alatt 
a tanári vizsgálatot letegyék, küWoben 
állomásukon tovább meg nem hagyatnak. 

31. §. 

Az igazgató: 
1. az iskolákra vonatkozó törvények 

és hatósági rendeletek végrehajtója; 
2. a tanári testület elnöke; 
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3. képviselője a tanintézetnek a ható
ságok, a szülők és gyámok, s általában 
a közönség irányában; 

4. a tanintézet irodai ügyének veze
tője; 

5. a tanintézet tudományos és fegyelmi 
állapotának ellenőrzője, s arról első sor
ban felelős. 

32. §. 

A középiskolákban a hittanárokon, a 
szépirás-, továbbá a tornatanit6kon s a 
nem rendes tantárgyak tanitóin kivül, a 
tanárok száma (az igazgatót beleértve) a 
nyolcz oszt.átyu intézetben legalább 10, 
a hat osztályúban legalább 7, a négy 
osztályúbau legalább 5. A rendes tanárok 
száma (az igazgatón kivül) bármely közép
iskolában nem lehet kisebb az abban 
fennálló osztályok számánál. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt 
álló intézeteknél az igazgató a teljes in
tézeteknél 10, a nem teljeseknél legfölebb 
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15, a szaktanárok 18, a rajztanár 20 órá
nál többre hetenként - kivéve a rövid 
ideig tarló helyettesilést - nem kötelez
hetök. Az igazgató az emlitetl 10, ille
tőleg 15, a szaktanárok 25, a rajztanár 
28 heti tanilási óránál többre semmi 
esetre sem vállalkozhatnak. Ha a tanárok 
18. illetőleg 20 óránál többet tanitanak, 
azért méltányos külön díjban részesittes
senek. 

Az igazgatók és tanárok vármegyei, 
városi, községi és egyházi képviselők 
(bizottsági tagok) lehetnek, de fizetéssel 
járó hivatalt, vagy rendes alkalmazást el 
nem vállalhatnak. 

Hogy mennyiben vállalhatnak akár 
polgári jogaik gyakorlásából, akár pedig 
szellemi tevékenységükből eredő oly tiszt
séget vagy megbizást, mely őket tanári 
hivatásuk betöltésében akadályozhatná, 
azt esetről-esetre előzetesen a vallás- és 
közoktatásügyi minister, illetőleg az illető 
felekezeti főhatóság határozza meg. 
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33. §. 
A rendes tanárok, valamint a vallás

és közoktatásügyi minister rendelkezése 
alatti intézetekben az igazgatók, éltök 
hosszáig alkalmaztatnak és ezek, vala
mint. a helyettes tanárok s a rendkivüli 
tantárgyak tanitói is évi fizetést huznak. 

A szerzetes rendek állal ellátott in
tézetekben a rendes tanárok és igazgatók, 
és a felekezetek által fentartott intéze
tekben az igazgatók alkalmazására az 
eddigi gyakorlat fenmarad. 

Az Ö Felsége, illetőleg a vallás- és 
közoktatásügyi minister által kinevezett 
igazgatók és rendes tanárok nyugdíjra 
j ogositott állami tisztviselőknek tekintet
nek, kik nyugdijaikat az államkincstárból 
vagy az illető alapból huzzák. 

34. §. 

A helyettes tanárok és a rendkivüli 
tantárgyak tanitói nyugdíjra igényt nem 
tarthatnak, de tanári képesitö vizsgálatot 
tett rendes tanároknak, helyettes tanári 
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minőségben töltött éveik nyugdfjaztalá
suknál beszámittalnak. 

35. §. 

A nyugdíj, valamint a pótlékrendszer 
külön !örvényben állapittatik meg. 

36. §. 
A vallás· és közoktatásügyi minister 

rendelkezése és közvetlen vezetése alatt 
álló középiskolák igazgatói és tanárai 
ellen fegyelmi eljárásnak van helye: 

1. ha az illető megsérti vagy hanyagul 
leljesili a törvényben és szabály· vagy 
kormányrendeletekben megszabott köte· 
lességét; 

2. ha botrányt okozó erkölcstelen 
életet él, vagy ilynemű kihágást követ el. 

Fegyelmi büntetések: 
a) rosszalás: 
b) pénzbüntetés; 
e) hivatalvesztés. 
A kél elsővel kapcsolatosan más · tan

intézetbe való áthelyezés is elrendelhefö. 
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A hivatalvesztés maga után vonja a 
fizel ésnek, nyugdíjnak és mindazon elő
nyöknek elvesztését, melyeket az illetó 
szolgalata laapján igénybe vehetett volna. 
Azonhan a vallás- és közoktatásügyi mi
nislernek megadatik a jog, hogy az illetó 
családjának nyomasztó helyzetére tekin
tettel, a hivalalvesztésnek a nyugdíjra 
vonatkozó következményeit enyhithesse, 
de ezen kedvezmény legfölebb egy har
madrész értéke erejéig terjedhet azon já
randóságnak, mely azt szolgálata után 
a nyugdíj-törvény értelmében különben 
n egillelné. 

Hivatalos teendőik teljesilésére ön
hibájukon kiv!ll végleg képtelenekké vált 
tanárok ellátása iránt a nyugdíjtörvény 
mtézkedik. A hivatali képtelenség meg
állapitása a fegyelmi esetekre megszabott 
eljárás szabályai szerint történik. 

37. §. 
Fegyelmi határozat csak elóleges vizs

,- gálat alapján és a vallás- és közoktatás-
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ügyi minister által hozatik. A fegyelmi 
vizsgálatot egy e czélra kirendelt bizott
ság 1.eljesiti, melynek tagjai fele részben 
középiskolai tanárokból neveztetnek ki. 

· A fegyelmi vizsgálat elrendelésével 
egyidejűleg, vagy annak folyama alatt 
is joga van a ministernek arra, hogy 
az illetőt hivatalától felfüggeszthesse. 
Bűnügyi vizsgálat esetén a felfüggesztés 
mindig elrendelendő. 

A fegyelmi eljárás részleteit és mó
dozatait a vallás- és közoktatásügyi 
minister rendeleti uton szabályozza, vala
mint a minister által alkotandó szabály
rendelet állapitja meg azon kisebb fe
gyelmi jogkört is, mely a tankerületi 
főigazgatót, a középiskolai igazgatók és 
t.nárok, - az igazgatót pedig a tanárok 
irányában a tanintézetek rendjének és 
fegyelmi állapotának fentartása tekinte
tében megilleti. 

38. §. 
A hitfelekezetek által fentartotl nyil

vános középiskolákban ugy a tanulókra, 
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mint a tanárokra vonatkozó fegyelmi 
szabályzatokat (a fegyelmi " eljárást is 
beleértve) azok egyházi föhatóságai álla
pítják meg; kötelesek azonban azokat, 
valamint az azokon idönként eszközölt 
változtatásokat a vallás- és kfüoktatás
ügyi ministerhez tudomás végett fölter
jeszteni. 

Ha hitfelekezeti tanintézet igazgatója 
vagy tanára hivatalától fegyelmi uton 
elmozdittatott, az ily eset, az illető fele
kezeti főhatóság által a vallás- és köz
oktatásügyi ministernek az indokolt ité
let közlése mellett haladéktalanul fel
jelentendö. 

Minden elmozdilási esetben, az elmoz
ditást " kimondó itélet közzététele és 
szigorű megtartása iránt a nevezett 
minister intézkedik. 

39. §. 

A főpapok és szerzetes rendek által 
fentartott vagy ellátott középiskolák 
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l;rnárni, a föpapok és a rend fegyelm. 
hatósá~a alatt állanak. 

A törvényhatóságok és községek, 
valamint a társulatok és egyesek állal 
fentarlotl nyilvános középiskolákban, a 
vallás- és közoktatásügyi minister rendel
kezése és közvetlen vezetése alatt álló 
intézetekre vonatkozó fegyelmi szabályok 
alkalmazandók. 

40. §. 

Fegyelmi eljárás utján hivatalától 
elmozditott igazgató és tanár, az elmoz
diláslól számitandó hat évig semmiféle 
tanintézetben nem alkalmazható. 

Ila azonban ezen idö eltelte után az 
öl elmozditott fegyelmi bíróság elölt 
igazolja, hogy azon ok, mely miatt igaz
gatói vagy tanári hivatalától elrnoz
diltatoll, reá nézve már megszünt: ujra 
alkalmazható. 

Azon igazgató vagy tanár, ki fegyelmi 
eljárá~ utján másodizben hivatalvesz-

•• 
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tésre itéltetett: többé semmiféle tan
intézetben nem alkalmazható. 

41. §. 
Az erdélyi részekben a katholikus 

status által fentartolt és vezetett közép· 
iskolákra vonatkozólag mindazon jogok, 
melyeket eddig a katholikus status gya
korolt, érintetlenül hagyatnak. 

42. §. 

Az ország a középiskolák tekintetéből, 
tizenkét tankerületre osztatik, s mind· 
egyiknek élén egy tankerületi főigaz
gató áll. 

43. §. 
A tankerületi föigazgatókat, a tanári 

pályára képesitett és azon működött 
szakférfiak közül, a köztisztviselők minő· 
sitéséröl szóló törvény ide vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembe · vételével, a 
vallás- és közoktatásügyi minister fölter
jesztésére, Ö Felsége nevezi ki. 
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44. §. 
A tankerületi főigazgatók rendes évi 

fizetéssel ellátott és nyugdíjra jogositott 
állam tisztviselők; s mint ilyenek eltilk 
hosszára neveztetnek ki, s állásuktól csak 
a 36. §-ban kijelölt esetekben és rendes 
fegyelmi eljárás mellett mozdithatók el. 

Nyugdíjuk iránt külön törvény intéz
kedik. 

45. §. 

A tankerületi főigazgató kötelessége 
a tankerületében levő, a vallás- és köz
oktatásügyi minister rendelkezése és köz
vetlen vezetése alatt álló, valamint a 
törvényhatóságok és községek, továbbá a 
társulatok és egyesek által fentartott 
középiskolákban: 

1. felügyelni az oktatásra és annak 
eredményeire s általában a törvény 
rendeleteinek teljesitésére; egyszersmind 
a törvénynek és a ministernek rendele
teit végrehajtani, illetőleg azok végrehaj
tásáról ~ondoskodni: 

„. 



366 1883: XXX. TOrvényc:r:ikt. 

2. ugyanezen tanintézetek közül a 
teljes és nyilvános középiskolákban az 
érettségi vizsgálatokal vezelni és azokon 
elnökölni, vagy akadályoztatása esetében 
belyetlesitése iránt a ministernek elöter
jeszlést lenni; végre 

3. ezen tanintézetek állapotáról, az 
oktatásban felmutatott eredményekről és 
körükben tett tapasztalatokról a vallás
és közoktatásügyi ministernek jelentést 
tenni. 

46. §. 

A fófelűgyeleti jog gyakorl~sa szem
pontjából, a vallás· és közoktatásügyi 
minister a felekezeti tanintézeteket meg
bizottjai által bármikor meglátogatlat
hatja. A kirendelt megbizoll jelen le
het ezen középiskolák Dyilvános vizsgála
lain (az érettségi vizsgálatról a 22-27. §§. 
intézkednek) s a nevezett minister ezen 
iskolák szervezetéröl, felszereléséröl, s 
az oktatás eredményéröl, valamint általá
ban arról, hogy a törvények és tör-
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vényes rendeletek megtartattak-e, e;i; 
uton is egyenest tudomást szerez. 

47. §. 
Valamely vallásfelekezet, törvényha

tóság, község, társulat, avagy egyes által 
fen tartott oly középiskolát, melynek fenn
állását országos műveltségi vagy fontos 
helyi érdekek kiválóan igénylik, és melyet 
az illetők nem birnak saját erejökből a 
törvényes kellékeknek megfelelően fen. 
tartani (különösen, ha egyszersmind kö
zépiskolai czélra tett, és helyhez kötött 
jelentékeny alapitványok vannak), a val
lás~ és közoktatásügyi minister segé
Iyezheti és illetőleg gondjai alá veheti a 
következő lényegesebb feltételek alatt és 
módon: 

a) az iskolának az idöszerint meglevő 
minden alapitványa és tökepénze, épületei 
és mindennemű. ingó éS" ingatlan birtoka 
továbbra is az intézet tulajdona marad, 
s annak jövedelmei azontúl is ugyanazon 
intézet czéljaira forditaadók; 
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b) az ily államsegélylyel fennálló 
középiskolában a vallás- és közoklalás
ügyi minister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt. álló középiskolák tanterve 
alkalmazandó ; 

e) azon tanárokat, kik a fentebbi a) 
pont alatt emlitett lőkepénz-alapilvány 
vagy birtok jövedelméből, avagy az illető 
intézel hatósága által netán kijelölt egyéb 
jövedelmekből díjaztatnak, tovubbra is 
mindig az intézet hatósága választja a 
tanári pályára képesitett egyének közül; 
a tanárok fizetését is ugyanazon hatóság 
határozza meg. csupán a fizetés legke
vesebbjét kell megállapitani a vallás- és 
közoktatásügyi ministerrel a segélyezés 
iránt kötött szerződésben. 

Valamint más oldalról az állam által 
(vagyis az állami segélyből) fizetett taná
rokat a vallás- és közoktatásügyi minister 
nevezi ki; • 

d) ha az állam az iskola törvény
szabta évi szükségeinek fedezésére meg
kivántató évi összegnek felénél keveseb-
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bel vagy legfölebb felével járul a se
gélyezett laninlézet fenlartásához (és igy 
a teher nagyobb, vagy legalább fele ré
szét az illeló intézet hatósága viseli), azon 
esetben a laninlézel felett való összes 
igazgatási és rendelkezési jog (a fen
nebbi a), b), e) pontok meghatározása 
mellell) továbbra is az intézet hatóságát 
illeti, s a vallás- és közoktatásügyi mi
nister csupán a fe!Ogyeleli jogot gyako
rolja a segélyezett iskola irányában. 

Ha pedig az állam évenként a szük
séges összegnek felénél többel járul az 
iskola fenlartásáboz (lebál a teher na
gyobb részét viseli), az esetben a vallás
és közoktatásügyi minister az egész tanin
tézetet gondoskodása és rendelkezése alá 
veszi, de az illető intézel saját hatósága 
számára. a fennebbi a) pont alatt irt 
vagyon tulajdonjoga és az intézetre for
ditása, valamint a e) pont alatt irt tanár
választási jog biztosittalik; 

e) bármely középiskolát a vallás- és 
közoktatásügyi minister csak azon esetben 
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és addig gyámolithat anyagilag a fent 
előadott módon, ha és a meddig azon 
iskolát fentartó testület, illetöleg a fele
kezeti tanintézetekre vonatkozólag azok 
egyházi főhatósága, önként elfogadja vagy 
kéri a segélyezést. 

Minden ily gyámolitás alkalmával a 
vallás- és közoktatásügyi minister és a 
segélyezett fél között e czélra külön szer
ződés kötendö, melyben a segélyezés 
módozatai, közelebbi feltételei, a mindkét 
félre biztositott 'jogok és vállalt kötele· 
zettségek részletesen megállapi tan dók. 

48. §. 

Az állami felügyelet jogánál fogva, 
jogában és tisztében áll a vallás- és 
közoktatásügyi ministernek, a közvetlen 
vezetése alatt nem álló középiskolákról, 
és pedig a hitfelekezetiekröl illetö fele
kezeti föhatóságaiktól, a törvényhatósági 
és községi tanintézetekröl, az azokat fen
tartó hatóságoktól, - végre a társul·a-
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tok és egyesek által fenlartottakról, köz
vetlen igazga lóságaiklól: 

a) stalistikai adatokat beszerezni; 
b) tanévenként jelentéseket kivánni, 

melyekben a tanrend és feloszlás (a hit
tani tárgyakat. kivéve), a tanárok létszáma, 
képesitésc és működési köre, az oszlályon
kinli népesség, óraszám s az oktatás 
eredményei, valamint az érettségi és egyéb 
zárvizsgálatokról szóló kimu\.atások által 
fellilntelve legyenek; 

e) a 8. §. értelmében megállapitott 
tanrendszerben (a hittani tárgyakat kivéve) 
minden lényegesebb változásnak, valamint 
az iokola előbbi jellegében s tanfolyam
körében történt minden változásnak beje
lentését megkivánni ; 

d) a használt tankönyveket, legyenek 
azok nyomtatásban vagy kéziratban, be
követelni s azokat azon szempontból, nem 
foglalnak-e magokban állam·, alkolmány
vagy törvényellenes tanokat vagy létele· 
kel, megbirál\.atni. 

· Mindezen adatok, jelentések, kimuta· 
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lások és belerjeszlések, a vallás- és köz· 
oktatásügyi minislerhez nyujlandók be. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 
felügyel arra, hogy minden tanintézeti 
vagyon és különösen iskolai czélokra leli 
alapítványok biztosan elhelyezve, rendel
tetési czéljukra rendesen forditlassaoak ; 
ennélfogva jogában áll az iskolai vagyon 
állásáról, mikénti elhelyezéséről és keze
léséről időnként hiteles kimutatást kivánni. 

49. §. 
Ha valamely középiskolában használt 

tan- vagy vezérkönyv állam·, alkotmány
vagy törvényellenes tanokat foglal magá
ban, joga és tiszte a vallás és közokta
tásügyi minislernek, annak használatát 
eltiltani, szükség esetén annak elkobzása 
és az illet.ők megfenyilése végett a tör
vény rendes útján a további intézkedé
seket meglenni. 

50. §. 
Ha a kormány valamely felekezeti 

középiskolában erkölcsi bajoknak vagy 
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államellenes iránynak jönne tudomására, 
s ezek ellenében az iskola illetékes fele
kezeti föhatósága útján gyökeres orvoslás 
nem szerezhető , a vallás- és közoktatás
ügyi ministernek - saját rendes vagy e 
czélból különösen kiküldendö közegei állal 
teljesitelt vizsgálat után, ha a vizsgálat 
alapján oly tények állapitlatlak meg, 
melyek a minister rendelkezése és köz
vetlen vezetése alatt álló intézetek igaz
gatója és tanáraira nézve hivatalvesztést 
vonnának maguk után, - joga és köte
lessége azon iskolától a veszélyes egyé
nek eltávolitását követelni; ellenük, a 
mennyiben a büntetőtörvények súlya alá 
eső cselekvény esete forogna fenn, a tör
vény rendes útján a büntető eljárást 
meginditani; söt ha a baj az egyesek 
eltávolitása által nem orvosolható, ma
gának az iskolának egy idöre, vagy vég
leges bezáratása iránt Ö Felségéhez elő
terjesztést lenni. 

Az egyidőre bezáratni rendelt iskola 
vagyona az illető felekezeti főhatóság 
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kezelése alatt marad, s a jövedelmek 
is lökésittetnek, mig a tapasztalt bajok 
gyökeres elh~ritása után, az iskola újra 
megnyitása, 0 Felségéhez teendő előter
jesztésre, megengedtetik. 

Véglegesen bezáratni rendelt iskola 
vagyonáról és alapilványairól, a mennyi
ben az alapitók vagy jogutódaik azokról 
az iskola megszűnése esetére nem intéz
kedtek, ugyanazon felekezet közoktatási 
czéljaira az illető felekezeti főhatóság 
rendelkezik (1790/ 1: XXVI. t.-cz. 10. §·a), 
fentartatván Ö Felségének legfőbb fel
ügyeleti joga. 

51. §. 

Az előző §-ban érintett intézkedések 
a törvényhatóságok, községek, társulatok 
és egyesek által fentartott középiskolákra 
vonatkozólag is érvényesek, a következő 
elléréssel: 

1. Az intézetnek ideiglenes vagy vég
leges bezáratása iránt a vallás- és köz
oktatási rninister intézkedik. 
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~. A l1Jrvényhatóságok és községek 
által fentartoll középiskolák vagyonának 
kezelése, illetőleg hovaforditása iránt az 
illetö közigazgatási hatóságok meghall
gatása után és a netán létező jogviszo
nyok flgyelembevételével, a vallás- és 
közoktatási minister a belügyministerrel 
egyetértöleg intézkedik. 

3. A társulatok által fentartoll inté
zeteknél azon esetben, midőn azoknak 
ideiglenes bezárása rendeltetett el. a 
vagyon kezelése iránt a társulat intéz
kedik ugyan, azonban köteles az e tekin
tetben hozott határozatát jóváhagyás 
végett a vallás- és közoktatási minister
hez felterjeszteni. A ministernek joga 
van mindazon intézkedéseket megtenni, 
melyeket a kezelés ellenörzésére szüksé-
1<esnek folt tartani. 

Ha pedig az ily intézeteknek véglegeo 
bezáratása mondatott k1, a társulat az 
intP.zet vagyonának hováforditása iránt 
megerllsitést nyert szabályai szerint in
tézkedik, de ezen intézkedéséhez a vallás· 
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és közoktatásügyi miuister jóváhagyása 
szükséges. 

Addig is, mig a minister jóváhagyása 
megadatott, a vagyonnak kezelése tekin
tetében a minister az előbbi pontban 
foglalt intézkedés szerint jár el. 

4. A magánosok által fentartott inté
zetek vagyonának kezelése, illetőleg hová
forditása iránt a magánosok intézkednek 
ugyan, ha azonban az ily intézeteknél 
alapitványok vannak, ez esetben az in· 
tézkedéshez a vallás- és közoktatásügyi 
minister jóváhagyása szilkséges, ki a 3-ik 
pont határozatai szerint jár el. 

52. §. 

Ha az iskolai vagyonról és alapitvá
nyokról szóló időnkénti kimutatásokból 
(48. §. utolsó kikezdése) az lünnék ki, 
hogy a jövedelmek nem rendeltetési czél
jukra forditlatnak, vagy valamely alapit
vány hiányosan kezel te tik, a vagy épen 
veszélyben forog, a vallás· és kOiokta
tásUgyi minister az illető tanintézetet 
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fentartó hatóságot utasitja, hogy az ala
pitvány biztosilásáról gondoskodjék; ha 
pedig a kezelés hiányos, vagy a felhasz
nálás nem az alapitvány czéljaira törté
nik, a sz~kséges törvényes intézkedéseket 
tegye meg. 

53. §. 
Ha valamely, a vallás- és közoktatás

ügyi rninister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt nem álló nyilvános közép
iskola általában a jelen törvény köve
telményeinek meg nem felelne, jogában 
áll a nevezett ministernek az intézettől, 
az illető föhatóságboz legalább félévi idő
közökben három izben intézett megintés 
után, a nyilvánossági jogot megvonni. 

A már létező tanintézetek taneröinek 
létszáma, avagy meglevő épületei miatt 
netán szükségeseknek mutatkozó ily meg
intések csak a jelen törvény szentesilésé
tól számitolt két év mulva kezdődhetnek. 

A nyilvánossági jogtól megfosztott 
tanintézetek érvényes bizonyitványokat 
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nem adhatnak és érettségi vizsgálatot 
sem tarthatnak. 

54. §. 

Új nyilvános középiskolák felállitásá
nál a felállilók kötelesek az intézet meg
nyílta elötl legalább 4 hónappal szándé
kukat bejelenteni a vallás- és közoktatás
ügyi ininisternél, fölterjesztvén az intézet 
szervezeti szabályait, tanrendjét, taneröi
nek számát, az intézet helyiségeinek ki· 
mutatását (s mihelyt alkalmaztattak, a 
tanerőket is, és azok minösitvényét is) 
s taneszközökkel felszerelését. 

A minisler ez intézetnek akár létesi
tését, akár nyilvánosságát, csak akkor 
tagadhatja meg, ha az a törvényes kel
lékeknek meg nem felel. 

Ha a minister a felterjesztésnek be· 
nyujtása után 2 hónap alatt nem nyilat
kozik, az intézel megnyitható. 
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III. FEJEZET. 

Magán középiskolák. 
55. §. 

Társulatok és egyesek állilhalnak és 
tarthatnak fenn magánjellegű gymnasiu
mokat vagy reáliskolákat, s ily tanfolya
mokkal összekötött magánnevelö intéze
teket, ha azokat oly egyén közvetlen 
vezetésére és igazgatására bizzák, ki az 
azokban nyitni szándékolt tanfolyamra 
oklevéllel képesített tanár. Ezen kivül 
ezen intézetekben csak oly egyének ta
nilhatnak, a kik vagy oklevéllel vannak 
tanszakjukra képesitve, vagy legalább a 
középiskolai négy éves tanári tanfolya
mot elvégezték. Ilyen magántanintézetek
ben használható tankönyveket és tan
eszközöket illetőleg ugyanazon szabályok 
állanak, melyek a vallás- és közoktatás
ügyi minister rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatti középiskolákban érvé
nyesek. 
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56. §. 

Magán nevelő· vagy tanintézet szán
dékolt felállitását az intézel szervezeté
nek, tantervének és a benne 'működő tan
eröknek bemutatása mellett, köteles az 
intézet tulajdonosa a megnyitás előtt 
legalább 4 hóval a községi hatóságnak 
és az azon lankerülelben működő tan
kerületi főigazgató utján, a vallás- és 
közoktatásügyi ministernek bejelenteni. 

A minislernek válaszáig az intézet 
meg nem nyitható. 

57. §. 

A tanhelyiségeket illetőleg, a magán
intézetekre ugyanazon szabályok állanak, 
melyek a vallás- és közoktatásügyi mi
nister rendelkezése és közvetlen vezetése 
alatti tanintézetekben érvényesek, -
azon hozzáadással, hogy egy osztályban 
30 tanulónál több nem lehet. 



1883: XXX. Törvényczilrk. 381 

58. §. 

Ha valamely magán nevelő- vagy 
tanintézetben a jelen törvény intézkedései 
meg nem tarlatnának, vagy ha a kor
mány erkölcsi bajoknak, vagy államelle
nes irányoknak jönne tudomására, vizs
gálatot rendelhet, s annak eredményéhez 
képest az illető intézetet bezárathatja, 
sőt rendkivüli esetben a nevelést és tani
tást a vizsgálat lefolyása elölt is felfüg
gesztheti. 

59. §. 

A magán·intézetben tanuló növendé
kek érvényes és bármely nyilvános tan
intézetbe fölvételre jogositó bizonyitványt 
csakis nyilvános középiskolában letett 
vizsgálatról nyerhetnek. Ilyen vizsgálat 
minden tanév végével teendő. 

Kivételesen egy év alatt két osztály
ból vizsgálattélelre, a 14. §. értelmében, 
a vallás- és közoktatásügyi ·minister ad: 
hal engedélyt. 

25* 
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IV. FEJEZET. 

A középiskolai tanárok képesitéséröl. 

60. §. 
A középiskolai tanárok képesítése 

czéljából a magyar egyetemeken a vallás· 
és közoktatásügyi .minister egy-egy vizs
gáló bizottságot szervez, melynek tagjai 
oly felsőbb iskolai tanárok, kik a vizs
gálatok tárgyainak előadásával és szak
szerű művelésével foglalkoznak. Ezeken 
kivül szakcsoportonkint nevezhet ki még 
oly tagokat, kik, ha _nem felsőbb iskolai 
tanárok is, de az illető tudományokkal 
szakszerűen foglalkoznak. 

61. §. 

Középiskolai tanárságra képesitést 
nyerhet, a ki igazolja: 

1. azt, hogy a :gymnasium, illetőleg a 
reálislvóla teljes tanfolyamát jó sikerrel 
elvégezte és az érettségi vizsgálatot 
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lelelle. A reáliskol:it végzett egyén köteles 
egyszersmind igazolni a latin nyelvnek 
legalább annyi ismeretét, a mennyi 
könnyebb latin szöveg megértésére szük
séges; 

2. azt, hogy a középiskolai tan
folyam elvégzése után egyetemen vagy 
műegyetemen, vagy más felsőbb iskolai 
tanfolyamon négy éven keresztül tanulta 
a saját szakjához tartozó tárgyakat, és 
ezeken felül a) magyar irodalmat s 
annak történelmét, különös tekintellel 
a magyar nemzet művelődés történetére; 
b) a nevelés és oktatástan! s ezek tör
_lénelmél; e) a szorosan bölcsészeti tár
gyakból legalább logikát, psychologiát 
és a bölcsészet történelmét. 

Oly egyénnél, ki a szükséges tan tár· 
gyakból néhányat valamely másnemű 
felsőbb iskolán már legalább egy évig 
tanult, elég, ha a fent említett felsőbb 
iskolákon végzett három évi tanulást 
mulat ki. A ki bölcsészet, vagy magyar, 
német vagy franczia nyelv és irodalom, 
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avagy történet tanitására akar képesit
letni: az tartozik még azt is kimutatni, 
hogy felsöbb iskolai tanpályája alatt a 
görög és római irodalmat is tanulmá· 
nyozta. Az illető a felsőbb iskolai 4 éves 
tanfolyam idejéböl 3 évet külföldi egye· 
temen is talthet; 

3. kimutatni tartozik azt, hogy a fel
söbb iskolai tanfolyam elvégzése után 
még legkevesebb egy évet vagy gyakor
latilag középiskolai tanitássa! töltött, 
vagy akár hazai, akár külföldi egyete
men tanulmányai folytatására forditott, 
- azonban mindenesetre tartozik kimu· 
tatni, hogy az egész 5 év alatt legalább 
egy évig nevelői vagy tanitói gyakorlata 
is volt; 

4. hogy az arra jogositott vizsgáló 
bizottság elölt a következő ~§-ban meg
szabott képesitó vizsgálatot, illetőleg 
vizsgálatokat sikerrel letette. 

A képesitö vizsgálat legalább végső 
része, a felsőbb iskolai tanfolyam elvég
zése után legalább egy évmulva tehet~le. 
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62. S· 
Képesítő vizsgálatra bocsáthatók a 

tanárvizsgáló bizottságok egyikének véle
ménye alapján, még oly egyének is, kik 
nem végezték ugyan el a fönnebbi §§-ban 
irt felsőbb iskolai tanfolyamot, de iro
dalmi munkáikban úgy szakképzettsé· 
güknek, mint általános műveltségllk

nek kilünő bizonyságát adták, s egy
szersmind kimutatták, hogy a tanítással 
gyakorlatilag is foglalkoztak, vagy pedig 
már a jelen törvény életbeléptekor taná
rokul vannak alkalmazva. 

63. §. 

A vizsgálatok írásbeliek és szóbeliek, 
s kiterjednek : 

1. oly t~rgyakra, melyek ismerete 
az általános műveltség érdekéből és a 
tanári hivatás tekintetéből bármely tan
szakra képesitendö jelölttől, a fönnebbi 
határozatok értelmében megkívántatik; 

2. azon tanszakok körébe tartozó 
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ismeretekre, melyek tanitására a jelölt 
képesittetni kiván; 

3. az illető tanszakok tanitásának 
módszerére és gyakorlatára. A vizsgá
latokon tartozik a jelölt kimutatni azt 
is, hogy a magyar nyelvet mint tan
nyelvet mennyiben érti és birja úgy 
nyelvtanilag, mint irodalmilag. Az ered
mény az oklevélben megjelölendő. 

64. §. 
A képesitö vizsgálat szabályrendelettel 

több rész1·e is osztható, úgy, hogy több 
alkalommal is tehető le. Azonban azon 

. jelöltek, kik a képesitő vizsgálat első ré
szének letétele idején külföldi egyetemen 
voltak, az egész vizsgálatot egy alka
lommal is letehetik. 

A képesilö vizsgálatok évenként, sza
bályrendelettel előre meghatározott idő
beu fognak tartani. 

ö5. §. 
A mindegyik tanszakra egyaránt szük

séges ismeretek a következő tárgyakból 
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legalább is az itt kijelölt mértékben kö
telezők: 

1. magyar nyelv és irodalom (magyar 
nyelv- és irálytan ismerete), a magyar 
irodalom és nemzeti müvelódés fejlődési 
menetének áttekintése és a kiválóbb irók 
főbb műveinek i$merete; 

2. a philosophia elemei. Alapos ké
szültség a paedagogiában. A paedagogia 
újabb történelmének ismerete. 

66. §. 

A szakismeret tekintetéből megkiván
tatik: 

1. hogy az illető két vagy három 
középiskolai tantárgyban, melyek egy-egy 
szakcsoportot alkotnak, oly tanultságot 
mutasson ki, melyből kilünik, hogy leg
alább is a középiskolában tanitani kellő 
tananyagot és ismereteket teljesen meg
szerezte és hogy szaktárgyait tudomá
nyosan érti; 

2. hogy tantárgyának lanitásában és 
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módszertani kezelésében a kellő ismerete 
és ügyessége megvan. 

Minden egyes tárgyból a vizsgálat 
a középiskola összes osztályaiban tani
tandókra kiterjed. 

67. §. 

Azl, hogy a fennebbi §·okban irt vizs. 
gálatok mily renddel tartassanak, azokon 
a tantárgyak miként osztassanak be, 
továbbá, hogy a tantárgyak mely szak· 
csoportba foglaltassanak össze, végre az 
ismereteknek ezen szakcsoportokban meg
kivántató mértékét, - az egyetemi vizs· 
gáló bizottságoknak meghallgatásával -
a minister szabályrendeleltel állapitja meg. 

68. §. 

Elégtelen képesség miatt visszautasi· 
tolt egyén a vizsgálat ismétlésére egy 
évnél rövidebb idő alatt nem bocsátható. 

69. §. 

Hogy a nem magyar egyetemeken nyer t 
tanári oklevelek mennyiben tekintetnek a 
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hazában is érvényeseknek, a minister a 
hazai tanárvizsgáló bizottságok valamelyi
kének meghallgatása után esetről-esetre 
határozza meg; azonban minden esetre 
megkövetelendő, hogy az illető egyfelől 
a fennebbi szakaszokban körülirt előké

szültséget igazolja, másfelől, hogy a ké
pesítő vizsgálatnak a hazai egyetemeken 
köteles tárgyaiból bizonyitványnyal bírjon. 

A mennyiben ily bizonyítványt felmu
tatni képes nem volna, a hiányzó tár
gyakból pótvizsgálatra utasitandó. 

70. §. 

A képesítő vizsgálatok nyelve a magyar. 
A vallás- és közoktatásügyi minister 

azonban felhatalmaztatik, hogy a jelen 
törvény hatályba léptét követö tiz tanév 
tartama alatt, az illető felekezeti főható
ság indokolt előterjesztésére, a képesitö 
vizsgálatoknak egészben vagy némely tan
tárgyakat illetőleg, nem magyar nyelven 
tartbatására rendkivüli engedélyt adhas· 
son. 
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De a 63. §. 3-ik pontja és a 65. § 
1. pontja ezen esetekre nézve is mérv· 
adók. 

V. FEJEZET. 

Vegyes intézkedések. 

71. §. 

A vallás· és közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetlen vezetése :ilatt 
álló akár róm. kath., akár más jellegű, 
ug}szintén a jelenleg fennálló minden
nemű középiskolák jogi természete és 
jellege ezen törvény által nem érintetnek. 

Hasonlókép érintetlenül maradnak 
azon középiskolákra nézve, melyek nem 
állnak a vallás· és közoktatásügyi minis
ter rendelkezése és közvetlen vezetése 
alatt, az eódigi törvények és gyakorlat, 
a mennyiben azokat a jelen törvény 
világosan meg nem változtatja. 



1883 : XXX. Torvényc:zikk. 391 

72. §. 

Idegen állam, külföldön élő nem ma
gyar állampolgár, úgyszintén nem magyar 
állampolgárokból alakult, vagy külföldön 
székelő testület, akár ennek az országban 
lévő elágazásai. melyek a külföldön szé
kelő testülettől, illetőleg annak fónökétől 
függésben vannak, semminemű közép
iskolát sem állilhatnak, sem el nem lát
hatnak. 

Ezen határozatok állal a hazai tör· 
vényesen bevett és oktatással foglalkozó 
róm. kalh. szerzetes rendeknek egyházi 
szervezetéből folyó és csakis egyházi 
ügyekre vonatkozó összeköttetései nem 
érintetnek. 

A már fennálló felekezeti, törvény
hatósági, községi és társul a tok vagy 
egyesek állal fen tartott középiskolák, úgy· 
szintén a hitfelekezetek és egyházak is 
!<ülföldi államoktól és azok uralkodóilól 
vagy kormányától segélyt és anyagi gyá· 
molitásl semmi esetben sem nem kér· 
helnek, sem el nem fogadhatnak. Egye-
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sektól vagy társulatoktól is csak azon 
esetben, ha a segélyező az intézel veze
tésére, lanrendjére semminemű befolyást 
sem tart fenn magának, sem fellélell 
nem köt ki. 

73. §. 
A vallás- és közokla lásügyi minisler 

az országgyülésaek a középiskolai oktatás 
állapotáról minden évben jelentést lesz, 
s mindeu harmadik évben részletes ki 
mulatást terjeszt elö. 

74. §. 

Jelen törvény végrehajtásával a val
lás- és közoklalásügyi minisler bizalik 
meg, azonban e törvény rendelkezései a 
folyó tanévre nem alkalmazhalók. 
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XXXI. TÖRy-gNYCZIKK 
a részletügyletröl. 

(Sr.enle11itésl nyert 1883. évi május hó M-én. - Kibir. 
deltelell ar. •Űrszé.go11 Törvénylárc:-ban 1883. évi juniu11 

hó 6-én.) 

1. §. 

A közforgalom tárgyát képező érték
papiroknak eladása részletfizetés mellett 
(részletilgylet) iparszerűen csak törvény
székileg bejegyzett czégeknek van meg
engedve, kik azon szándékukat, hogy rész
letuzlettel kivannak foglalkozni, ezen ilzlet 
megkezdése előtt az illetékes iparhaló
ságnál bejelenteni tartoznak. 

Külföldi czégek ilyen üzletet a magyar 
korona terUletén csak akkor folytathatnak, 
ha czégé!ket azon törvényszéknél bejegyez
tetik, melynek termetén fióktelepé!k van; 
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és ha az üzlet megkezdését az iparha
tóságnál bejelentették. 

2. §. 

Részletügylet csak a budapesti tőzsdén 
jegyzett értékpapirokban köthető. 

3. §. 

Többféle értékpapir eladásának egy 
okiratba összefoglalása vagy egyéb tárgy
gyal együttes eladása, vagy értékpapi
roknak összekőlése sorsjegyek nyereség
kilátásával, vagy bármely más jogügy
lettel, vagy pusztán sorsjegyek nyere
ségkilátásának rész(ízetés mellett eladása 
tilos. 

Értékpapirok - ideértve a sorsjegye
ket is - csak oly értékrészletekben 
(appoint) adhatók el, részletfizetés mellett, 
a minökben kibocsáttattak. 

A fizetési részleteknek, valamint az 
egyes részfizetések közötti időtartamok 
nak egyenlőknek kell lenni. 

} 
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4. §. 

Az eladónak lill va van a részlet
ügyletet váltóval biztositlatni. 

5. §. 
Az eladó köteles a részlelüzletről, 

laponként folyó számmal ellátott, átfüzött 
s az iparhatóság által hitelesitell külön 
könyveket vezetni; a részlelügyletröl 
okiratot (részletivet) és az egyes részfize· 
tésekről nyugtát kiállitani. Ezen okiratok 
és nyugták az időrendben vezetendő és 
ugyanazon tételeket magokban foglaló 
üzleti könyvek szetvényrészeit képezik. 

A könyvek vezetésére nézve az 1875: 
XXXVII. t.-cz. 25. §-a irányadó. 

(), §. 

A részlelilgyletről kiállitoll okirat a 
homlokzaton lellilnöen mint >részleliv< 
jelölendő meg. 

Az eladó czég aláirásávnl ellátott 
okiratnak (részletivnek) magában kell fog· 

.6 
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lalnia az ügylet megklltésének idejét, az 
eladott értékpapir minőségét, számát, 
névértékét és a budapesti tözsdejegyzése 
szerinti árfolyamát, a vételár összegét, 
a fizetési részleteket, a fizetések idejét és 
helyét és a jelen Ulrvény szószerinti szö
vegét. 

Szelvényivekkel ellátott részletiveket 
kibocsátani tilos. 

7.•§. 

A részletfizetés mellett eladott érték
papiroknak a részletligylet megkötésekor 
és annak egész tartama alatt az eladó 
tulajdonában és az illetékes iparhatóság 
területén tényleges birtokában kell lenni. 

8. §. 

A részletügylet a vevő vagy annak 
jogutódja által megtámadható, h<l az 
értékpapir olyan árban adatott el, mely 
az ügylet megkötésekor jegyzett árfolya
mot és annak a részletügylet tartama 
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szerint s>.:imitandó évi 15 százalékát meg
haladja. 

E számitásnál a kamatozó papírok 
kamatai a vevő javára esnek. 

9. §. 

Az eladó a részletugyletet megsztin
tetheli, ha a kikötött részfizetés a lejárat 
ntáni nyolczadik napon le nem fizetletetl. 

Ez esetben az eladó jogosítva van 
a lejárat utáni nyolczadik uaptól szá
mitandó 15 napon belül az értékpapírt 
az 1875. évi XXXVII. t.-cz. 352. §-a sze
rint eladni, illetőleg a tőzsdei árfolyam
ban megtartani. Az eladott, illetőleg a 
tőzsdei árfolyamban megtartott érték
papi r árából a hátralékos részletek az 
eladó javára levonatnak; a fölösleg a 
vevőnek kiadatik, a ki azonban az eset
leges hiányt pótolni nem tartozik. 

Az értékpapír eladásáról vagy meg· 
tartásáról a vevő ajánloll-levél utján 
haladéktalanul értesitendö. 
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10. §. 
A 8. és 9. §§. határozataitól eltérő 

megállapodások joghatálylyal nem birnak. 

11. §. 
Utazó ügynökök állal értékpapirokat 

részfizetés mellel\ eladni tilos. 

12. §. 
Az iparhatóság minden részleti v l>ir

lalójának indokolt kivánságára azonnal, 
de ezenkivül legalább évnegyedenkint 
egyszer a részlet-üzletet megvizsgálni, 
ennek megtörténtét az üzletkönyvbe föl
jegyezni és a szabálytalanságokat az ille
tékes kir. biró;águak följelenleni tartozik. 

A pénzügyminister jogosilva van ez 
Qzleteket saját közegei által bármikor 
megvizsgáltatni. 

13. §. 
Azok, kik a jelen törvény hatályba

lépése előtt értékpapiroknak részfizetés 
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mellett eladásával foglalkoztak, kötelesek 
ezen törvény hatálybalépése elölt kötött 
azon részlelügylelekről, a melyeknél a 
teljesiletl utolsó részletfizetés óla hat hó 
még el nem leli., a jelen törvény hatályba
lépésétől számilolt 3 hó alatt az ipar
hatósághoz részletes jegyzéket bemu
tatni. Ezen jegyzéknek magában kell 
foglalnia az eladott érlékpapirok számát, 
azok névértékét, az eladási árt, az okirat 
keltél és számát. 

A jelen törvény hatályba lépése előtt 
részfizelés me!Jett eladott azon érték
papiroknak, a melyeknél a leljesitell 
utolsó részletfizetés óta hat hó még el 
nem telt, ezen Wrvény halál) ba lépésétől 
számilotl egy év lefolyása után az illeté
kes iparhatóság lerülclén az eladó tulaj
donában és tényleges birtokában kell 
lenni. 

A jelen törvény hatályba lépése elölt 
kötött részletügyleteknél a vevő, illetőleg 
jogutódja az ügylet felbontását követel· 
heti. Ez esetben a vevö az eddig befizetett 
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részleteket elveszti, ha mindazáltal iga
zolja azt, hogy az utolsó részletfizetés 
a törvény életbe lépte elölt számitandó 
6 hó folytában történt, akkor a befizetett 
összegnek az e]sö részlet levonása után 
fenmaradó részéből egy harmad a vevőt 
illeti. 

A vevőnek ezen igényét a törvény 
életbe lépésétől számitva legfeljebb 6 hó 
alatt érvényesilenie kell. 

14. §. 

Azok, kik a jelen törvény intézkedéseit 
vagy tilalmait megszegik, 300 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel , visszaesés 
esetében pedig, ha utolsó büntetésük 
kiállása óla 2 év még el nem telt, egy 
hónapig terjedhető elzárással és 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. 

Ez utóbbi esetben a részlet-üzlet folyta
tása is öt évig betillható. 

Az itt meghatározott esetekben a ki
hágások tekintetében illetékes királyi 
biróságok itélnek. 
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A pénzbüntetésböl befolyt összegek 
ipari czélokra az illető törvényhatóságnak 
kiszolgáltatnak. 

A lotto-jövedéki s a bélyeg- és iUeték
törvények és szabályok intézkedései a 
fönnebbiek állal nem érintetnek. 

15. §. 

Ezen törvény végrehajtásával a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
nister, illetőleg Horvát-Szlavonországra 
nézve a horvát-szlavon-dalmátországi bán 
bizatik meg. 
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XXXII. TÖRVENYCZIKK 
a kikötői illetékről. 

(Szentesilést nyert 1883. évi május hó 2~ · én. - Kihir
detlelelt az ~országos Törvénylárc-ban 188;.). évi junius 

hó 5-én.) 

1. §. 

Minden hajó, a mely belföldi kikölöbe 
érkezik, a kikölöi illetéket, ezen törvény 
határozatai szerint az illetékes magyar 
királyi révhivatalnál, illetőleg révkiren
dellségnél lefizetni tartozik. 

2. §. 

A kikötői illeték minden egyes hajóra 
nézve kiszabalik azon tiszta-tonnat&.rla
lom alapján, a mely a tengeri hajók köbő
zésére nézve az országban érvényes sza
bályok értelmében me~állapittatik. 
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3. §. 
A kikötői illeték fizetésének kötelezell· 

sége azon pillanattól kezdve áll be, mely
ben a hajó a kikötőbe érkezik; meg van 
azonban engedve, hogy az illeték csak 
a hajó távozása alkalmával fizettessék. 

A hajó az illeték lefizetése előtt a ki
kötőből nem távozhatik. 

A kormány által bérelt hajók az egy 
és ugyanazon utazás alkalmával érintett 
összes belföldi kikötök számára járó ki
kötői illetékeket az ut végével egyszerre 
lefizethetik, ha azt a tengerészeti hatóság 
megengedi. 

Oly hajóktól, melyek valamely kikötő
ben leszereltetnek, vagy más oknál fogva 
3 hó alatt nem távoznak, a kikötői ille
tékek a megérkezés napjától számitandó 
3 hó lefolyta után fizetendők. 

4. §. 
A kikötői illeték, az 5. és 6. §§-ban 

foglalt eseteken kivül, a következő: 
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a) a belföldi és ezekkel egy tekintet alá 
eső idegen hajóknál, ha tonnatartalmuk 

26-lól eiész 50 tonna, registerlonnánkinl 4 kr. 

51 -től > 100 > > 8 > 
101 > > 150 > ' 15 > 
151 > > 200 > > 20 > 
201 > > 300 > > 25 > 
301 > > 400 > > 30 > 
400 tonnán felül > 38 > 

b) oly idegen hajóknál, melyek a 
belföldiekkel egy tekintet alá nem esnek, 
registertonnánkint 1 frt 50 kr. 

5. §. 

Oly bajó, mely valamely belföldí kikö
tőben vagy csak felvett vagy csak leadott 
rakományt s ngyanazon u tazáson külfö ldi 
kikötőnek megérintése nélkül egy vagy 
tabb belföldi kikölőbén egyenlő művele tet 
folytat: az utóbbi kikötők mindegyikében 
tonnatartalma szerint a következő kikö tői 
illetéket fizeti: 
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26 egész 100 to nnáig regislerton nánkint krl 

101 200 2 ' 
201 300 3 ' 
301 400 4 ' 
400 tonnán felül . 5 > 

Ezt a kikötői illetéket fizeti azon 
hajó is, mely rakományt sem nem vesz 
fel, sem nem ad le, és a 7. §. e) pontja 
ozerint 72 órában megállapitolt határidő 
lejárt.a következtében a teljes felmentésre 
igényt nem tarthat. 

6. §. 
Belföldi és ezekkel egy tekintet alá 

esö idegen gőzhajók, melyek elöre kihir
detett menetrend szerint belföldi kikötök
böl más belföldi kikötőkbe idegen kikötök 
megérintése nélkül - személy- vagy árú
szállilás czéljából időszaki utakat lesznek, 
a kikötői illetéket minden egyes időszaki 
járalért az első kiindulási kikötőbe való 
visszaérkeztükkor, tekintet nélkül az érin
tett kikötök számára fizetik és pedig 
tonna tartalmuk szerint: 
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26 egész 100 lounidg, regi~tertonn;ü1kinl 2 hl 

101 , 150 , , 10 • 
151 , 200 , , 14 , 
201 , 300 , ' 16 ' 
301 ' 400 ' ' 20 , 
400 tonnán felül . 25 > 

Ha egy gőzhajó ugyanazon napon 
több ily időszaki járatot teljesit, csak 
az egy ily járatra eső illetéket fizeli. 

Az időszaki gőzhajójáratok után a 
kikötői illeték havonkint egyszerre is fizet
hető, ha a Lengerészeli hatóság ezt meg
engedi. 

7. §. 

A kikötői illeték fizetésétől mentesek: 
a) mindazon belföldi, vagy ezekkel 

egy tekintet alá eső idegen hajók, melyek· 
ne!< tonnalarlalma meg nem haladja a 
25 tonnát; továbbá azon belföldi hajók, 
melyek a halászat üzésére, frio halak 
vagy csalétek szállilására használtatnak, 
valamiul a csatornákon és folyókon való 
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hajózásra szánt oly bárkák, melyei{ a 
sík tengerre ki nem mennek; 

b) oly gőzösök, melyek hajót vontat
nak, vagy közvetlenül azon kikötőbe 

visszatérnek,. melyből hajót vontatva eltá
voztak - föltéve, hogy maguk rakományt 
sem nem vesznek fel, sem nem adnak 
le, még pedig tekintet nélkill az időre, 

mely alatt üresen a kikötőben maradnak; 
e) magyar kincstári hajók, az osz

trák-magyar és idegen hadihajók, vala„ 
mint a fennálló rendeletek szerint és 
különös feltételek alatt az illeték fizetése 
alól mentes hajók, jelesen a Yachtok, ha 
valamely kereskedelmi műveletet nem 
végeztek; 

d) oly belföldi és idegen hajók,melyek 
tengerre alkalmatlan voltuk miatt azért 
kötnek ki, hogy kijavittassauak, vagy 
leszereltessenek, vagy szélszedessenek 
__: ha ez alkalommal rakományt nem 
vesznek fel, vagy nem adnak le; 

e) oly hajók, melyek rakományt sem 
fel nem vesznek, sem le nem adnak és 
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érkezésük után 72 óra alatt távoznak, 
akkor is - ha megbetegedett utasokat 
vesznek fel, vagy szálli!nak partra; 

O belföldi hajóépitő-telepen épült hajók, 
még pedig ugy azon kikötőben, hol fel
szerelletnek, vagy hol fölszerelésüket be . 
végzik, mint azon kikötőben is, hol a 
rakomány felvételét megkezdik. 

8. §. 
A kikötői illetékekből eredő összes 

bevételek tiz százaléka a tengerészeti 
segély-alapba folyik. 

9. §. 
Az államnak azon joga, hogy a tör

vény helytelen alkalmazása folytán be nem 
szed€'!t, vagy csak kisebb mérvben be
szedett összegeket kiszabja, azon naptól 
számitandó egy év alatt évül el, a mely 
napon az illeték lefizetendő lett volna. 

Ugyanezen határidő alatt érvényesít
hetők a felek részéről az illetéklelenül 
teljesitett fizetések visszatéritésére vonat
kozó igények. 
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10. §. 

Jelen törvény 1883. évi julius hó l-én 
lép életbe, ugyanezen naptól kezdve a 
tonna-, tengeregészségügyi-, világitó-to
rony-, és veszteglési illetékek kiszabására 
és fizetésére nézve jelenleg érvényben 
levő összes szabályok hatályon kivül 
helyeztetnek. 

11. §. 
A magyar kÓrona országai és Ö Fel

sége többi királyságai és országai közt 
kötött vám- és kereskedelmi szövetség 
tartama alatt (1878. évi XX. törvény
czikk VI. czikke) az osztrák hajók és 
kikötök, a kikőlöi illeték fizetésére nézve 
ugyanazon tekintet alá esnek, mint a 
belföldiek. 

12. §. 

A jelen törvény végrehajtásával a 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
i;ninister bizatik meg. 
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XXXIII. TÖRVENYCZIKK 
a törvénykezési szünidőröl. 

(Szenlesilést nyert 1883. évi május hó ~5-én. - Kihir· 
del!etett az >Országos Törvénytirc-ban 1883. évi junius 

hó 5-én.) 

1. §. 

A királyi bíróságoknál évenkinl julius 
hó 1-sö napjától augusztus hó 31-ik 
napjáig szünidö tartandó. 

2. §. 

A szünidő által nem érintetnek: sem 
a törvény, sem a birói határozat, sem 
pedig a felek kölcsönös megegyezése által 
lüzött határidők és határnapok. 

A hozott birói határozatok a szllnidö 
alatt is kiadandók és foganatositandók. 
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3. §. 

Az első folyamodású kir. biróságoknál 
a szünidő hatálya alól kivételnek a kö
vetkező ügyek: 

1. az.1877. évi XXII. l.-cz. 11-ik§-ának 
:J., 4., 5., 6., 8., és 9-ik pontjaiban, to
vábbá 

2. az 1881 : LIX. l.-cz. 13-ik §-ának 
~-ik pontjában b), e), d, e), /), g), h), 
i), k), l), m), n) alatt felsorolt ügyek; 

3. váltó és kereskedelmi, peres és 
peren kivüli eljárás alá tartozó ügyek; 
ide értve a közforgalom tárgyát képező 
értékpapírok birói megsemmisítését tár
gyazó ügyeket is; 

4. vásárbirósági ügyek; 
5. a kielégitési és biztosítási végre

hajtás, valamint a zárlat elrendelése, a 
végrehajtási eljárás során beadott elő
terjesztések, elsöségi bejelentések és 
igényperek, s általában a végr~hajtási 
eljárásból eredett ügyek, - a mennyiben 

27 
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ezeknek természete sürgös intézkedést 
igényel; 

6. birói letétek elfogadását és kiadását 
tárgyazó ügyek; 

7. a kiskorúság meghosszabbilását, 
a kiskorúság meghosszabbi\ásának meg· 
szün\etését, az atyai hatalom gyakorla-

• tának megszüntetését, a gondnokság alá 
helyezést és a gondnokság megszünte· 
tését tárgyazó ügyek; 

8. elöleges bizonyitás elrendelését 
és :a hivatalos bizonyitványok kiadását 
tárgyazó ügyek; 

9. az 1874: XXXIV. t.·cz. 66. §-a, 
az 1874: XXXV. t.-cz. 25., 39., 214. 
§·a, és általában az utóbb emlitett tör
vény szerint a biróságokhoz utasitott, 
minőségüknél fogva sürgős ü~yek; 

10. telekkönyvi bekeblezések, elő

jegyzések és feljegyzések, - a mennyi· 
ben az eset körí.Hményei szerint sürgő ~ 

seknek mutatkoznak; 
11. végrendelet kihirdetése, a hagya· 

lék leltározása, hagyatéki zárlat elren· 
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delése, és általában a hagyatéki eljárás 
során halasztást nem lűrö inlézkedések; 

12. a csődnyitás, a csődtömeg zár 
alá vétele és leltározása, általában a 
csőd-eljárás folyamán halasztást nem 
türö intézkedések; 

13. fegyelmi ügyekben: a fegyelmi 
eljárás elrendelését, s a hivataltól való 
felfüggesztést tárgyazó ügyek; 

14. büntető ügyekben: az elönyomo· 
zás (elővizsgálat) teljesitése, a bűnvizs

gálat és vizsgálati fogság elrendelése vagy 
megszüntetése, a vizsgálat során halasz
tást nem türő intézkedések megtétele és 
mindazon büntető ügyek, a melyekben 
letartóztatott vagy vizsgálati fogságban 
lévő van érdekelve, valamint a büntetés 
végrehajtására vonatkozó ügyek; 

15. azon ügyek, melyeknek haladék
talan vagy soron kivüli elintézését a tör
vény rendeli. 

21• 
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4. §. 

A kir. törvényszékek azon polgári 
reres ügyekben, a melyek a 3. §-ban 
felsorolva nincsenek, a per folyama alatt 
a kereset indításától az itélet hozataláig, 
illetve a bizonyítási eljárás elrendeléseig, 
a per elökészitésére vonatkozó végzése
ket hoznak, felebbezés esetében az iratok 
felterjesztését eszközlik, a leérkezett fel
sőbb birósági határozatok kiadmányozását 
elrendelik, a jogeröre emelkedett hatá
l'Ozatok által megítélt eskU letételére ha
tárnapot tűznek, és az eskü kivétele iránt 
intézkednek. 

5. §. 

A budapesti és marosvásárhelyi királyi 
itélö táblánál és a m. kir. Curiánál, a 
szünidö hatálya alól kivételnek a követ
kező ügyek: 

1. azon polgári peres üg,x;ek, a melyek
ben az 1881: LIX. !.-ez. 37. §-a értel
mében az első bírósági feltHlenU! ma·· 
rasztaló itélet alapján, kielégítési végre
hajtásnak van helye; 
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2. a bérlet és haszonbérlet megszün
letése, továbbá a bérlet és haszonbérlel 
tárgyának átadása iránt indított sommás 
perek; 

3. határjárási, mesgyeigazitási és 
sommás visszahelyezési ügyek; 

4. kielégítési és biztositási végrehaj 
tásnak, ugy a zárlatnak elrendelésél 
tárgyazó ügyek ; 

5. a csődnyitás kérdése; 
6. fegyelmi ügyekben: a fegyelmi eljá

rás elrendelése, és a hivataltól való fel
függesztést tárgyazó kérdések; 

7. a bűn vizsgálat és vizsgálati fogság 
elrendelésének vagy megszüntetésének 
kérdése; valamint azon büntető ügyek, 
a melyekben letartóztatott vagy vizsgá
lati fogságban lévó vádlott van érdekelve; 

8. azon ügyek, melyeknek haladék· 
talan Yagy soron kívüli elintézését a 
törvény rendeli; 

9. ezeken felül a királyi tábláknál: 
a váltói eljárás alá tartozó ügyek is. 
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6. §. 

A feleknek kölcsönös kérelmére a 
biróság a 3-5. §§-okban elősorolt 
ügyeknek elintézését a szünidő eltelte 
utáni idöre elhalasztani köteles. E végböl 
a kérvény kö7Ve!lenül azon biróságn:il 
nyujtandó be, a mely a• ügyben határozni 
hivatva van. 

7. §. 

A biróságok egyes esetekben, ha a 
késedelem veszélylyel jár, az érdekeli 
félnek indokolt kérelmére a szünidő alatt 
olyan ügyek elintézését is elrendelhetik, 
a melyek a 3-5. §§-okban felsorolt szü
neti tárgyak közé nem tartoznak. 

Ez iránt a kérvény az elintézésre 
hivatott biróság elnökéhez vagy főnöké
hez adandó be. 

A kérelem felelt a szüneti tanács, 
il!Mve a járásbiró vagy helyettese ha
tároz, s e hat:iroza t ellen jogorvoslatnak 
helye nincsen. 
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8. §. 
A szüneti tanácsok, a szünidő tartama 

alatt a jelen törvény 3. §-ának 13-ik, és 
5. §·ának 6-ik pontjában felsorolt ügyek· 
ben a kir. törvényszékeknél, a kir. táb
láknál és kir. Curiánál alakitott fegyelmi 
tanácook helyett határozhatnak, azonban 
a sorshuzás utján alakilott fegyelmi ta
nács egyik rendes vagy póttagjának je
lenléte, valamint az is szükséges, hogy 
ezen esetekben a szüneti tanács az illető 
fegyelmi tanácsnak megfelelő számű ta
gokból állittassék össze. 

9. §. 

Az 1. §-ban meghatározott szünidö 
alatt minden kir. járásbiróságnál egy, 
e;etleg több biró megszakitás nélkül mű
ködik; a kir. törvénys•ékeknél és a fe
lebhviteli biróságoknál pedig a szünidő 
tartamára tanácsok alakiltatnak. 

A járásbiróságoknál működő birák
nak, a járásbirák meghallgatása mellett, 
továbbá a törvényszékeknél alakitandó 



418 1883: XXXllL TOnt!nyczik.k. 

tanácsok tagjainak számát, az illető llir
vényszék - a felebbvileli biróságoknál 
pedig az illető felebbviteli biróság teljes 
tanácsülésben határozza meg. 

A legfőbb felügyeleti jog az állal 
nem érintetik (1871 : VIII. t.-cz. 5. §.) 

10. §. 

A szünidő alatt működő járásbirósági 
birákat, -valamint a tanácsok tagjait az 
illető törvényszéki, illetve a felebbviteli 
birósági elnök jelöli ki. 

Két egymást követő éven át a szün
idő alatti működésre azonban - a mul
h~llan szükség esetét kivéve - akarata 
ellenére egy biró sem kényszerilhetö. 

A törvényszéknek, illetve a felebbvi
teli biróságnak elnöke, a működésében 
akadályozott szüneti tanácstag vagy járás
biró helyett a birák valamelyikét hiva
talos állásának elfoglalására a szOnidö 
alatt is utasithalja. 

A segéd- és kezelö-személyzetnek a 
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szünidő alatti a\kglmazására nézve az 
elnök intézkedik. 

11. §. 
A szünidő alatt működő birák a szün

idő tartamának megfelelő szabadság
időben - a segéd- és kezelő-személyzet 
pedig, a birósági elnök állal meghatá
rozandó larlamű, de négy hétnél többre 
nem terjedhető szabadságidöben része
sülnek. 

A szabadság élvezésére az idöl a 
birósági elnök jelöli meg. 

1~. §. 
A birósági elnöknek az elözó szaka

szok alapján lelt bármely intézkedése ellen 
S nap alatt felfolyamodásnak van helye 
az igazságügyminislerhez. 

13. §. 
A jelen törvény végrehajtásával az 

igazságügyminisler bizalik meg. 
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XXXIV. TÖRVBNYCZIKK 
a magyar királyi honvédségi Ludovika-Aka
démia fölállitásáról szóló 1872-ik évi XVI-ik 

törvényczikk módositáda tárgyában. 

(Szentesilésl nyert 1883. é'l'i május hó ~-én . Kihir· 
dellelell az •Ürszé.go1 TOrvényt:i.rc-ban 1883. évi junius 

hó 5-én.) 

1. §. 
A magyar királyi honvédségi Ludo

vika-Akadémia fölállításáról szóló 1872-ik 
évi XVI. törvényczikknek 2-ik szakasza 
akként módosiltalik, hogy ezen akadémiá
ban ezenlu l hármas tanfolyam rendszere
sitletik; jelesen: 

a) tényleges állománybeli tisztképző 
tanfolyam; 

b) szabadságolt állománybeli liszl
képzö tanfolyam; 

e) fe l sőbb liszti tanfolyam. 
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2. §. 
A tényleges állománybeli tisztképző 

tanfolyam négy évre terjed. 
Ezen tanfolyamra évenkint hatvan 

önkéntesen jelentkező oly ifjű vétetik föl, 
a ki még nem lépett be a hadköteles korba. 

Ezek közöl legalább barmincz növen· 
dék azon magán-alapitváuyok kamataiból 
láltatik el, a melyeknek alapitói, illetőleg 
ezek jogutódai, az 1872-ik évi XVI-ik 
törvényczikk 6-ik szakaszának alapján, 
a bemutatási jogot maguk részére tar
tollák fönn; busz növendék számára 
ugyanannyi, s részint egész, részint félfize
tésrs bely rendszercsittetik; tíz növendék 
pedig, kik közé horvát-szlavonországi 
illetőségű ifjak is aránylagos számmal 
vétetnek föl, egészben állami költségen 
képezlelik ki. 

Az ezen tanfolyamot kellő eredmény
nyel bevégzett ifjak, akár mint önkén
tesek, és esetleg még a hadköteles kor 
elérése előtt is, lépnek be, akár már & 
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hadköteles korban, s korosztályuk és 
sorsszámuk szerint soroztatnak be a 
hadseregbe, az 1882-ik évi XXXIX. tör
vényczikk 3-ik szakasza e) pontjának 
értelmében, hadapródokká neveztetnek ki, 
és mint ilyenek a hadseregből, a nélkül, 
hogy az álló hadsereg újoncz-jutalékaba 
beszámiltatnának, azonnal a honvédség
hez helyeztetnek át. 

Azok pedig, kik a hadköteles korban 
korosztalyukhoz és sorsszámukhoz ké· 
pest a honvédségbe jutnak, közvetlenül 
a honvédségbe osztatnak be. 

Az előbbi bekezdésben fölsoroltak a 
honvédség állományában nemcsak tör· 
vényszerü védkötelezettségöknek, hanem 
az 1868-ik évi XL. törvényczikk 19-ik 
szakasza rájok is ezennel kiterjesztett 
rendelkezésének értelmében teljesitendö 
különös szolgálati kötelezettségöknek is 
eleget tartoznak tenni. 

B. §. 

A szabadságolt állománybeli tisztképző 
tanfolyamon, mely egy évig tart, a már 
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besorozotl, és vagy önként jelentkező, 
vagy az 1871-ik évi VI-ik lörvényczikk 
alapján behivandó honvédek képeztet
nek ki. 

4. §. 
A felsőbb tiszti tanfolyam jövőre is 

azon czélból tartatik fenn, hogy á szol
gálatban álló honvédtisztek, a hadi tudo
mányoknak a magasabb fokozatú szol
gálattételnél igényelt ágaiban, magukat 
tovább képezhessék. 

5. §. 
Felhatalmaztatik a honvédelmi minis

ter: hogy azon költség-többletnek fedezé
sére, mely az 1883/4-ik tanévtől az 
1887/8-ik tanévig terjedő négy év alatt, 
ezen újabb szervezés folytán elő fog 
allani, a Ludovika-Akadémia átalános 
alaptökéiböl, a rendelkezéere álló állam
kötvények értékesitésével, évenként öt 
százalékkal kamatozó kölcsönképen, és 
harminczöl év alatt leendő törlesztés 
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mellett, összesen 100,000 forintot oly
képen vehessen fel: hogy az annak kama
taira és a tőketörlesztésre szükséges 
összeg, az Akadémia évenkénti költség
vetésébe állillassék be. 

6. §. 

Ezen törvénynek végrehajlás:lval, és 
a meghatározott czélnak megfelelő űjabb 
szervezetnek élelbeléptelésével a hon
védelmi minisler bizatik meg; ki a 2-ik 
szakasz negyedik pontjához képest szük
séges intézkedéseket a közös hadügy
ministerrel egyetértőleg teazi meg, s 
másfelől a Ludovika-Akadémia állapotáról 
az 187~-ik évi XVI-ik lörvényczikk 4-ik 
szakasza értelmében leendő · jelentését, 
nem a zárszámadások, hanem az éven
kénti költségvetés előterjesztése alkal
mával, mutatja be az országgyillésnek. 
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XXXV. TÖRVÉNYCZIKK 
az t882.ik évi XXXIX. törvényczikk 4-ik sza. 
kasza tizennegyedik pontjának kivételes alkal

mazásáról. 

(Szenlesitést nyert 1b83. évi május hó !9·én, - Kihir" 
dettetett ai >Orsd.gos TOrvénytllr•·ban 1883. évi junius 

hó 5-en.) 

1. §. 
A honvédség szabadságolt állomány· 

beli tiszli kara létszámában mutatkozó 
hiánynak minél teljesebb fedezbetése tekin
tetéböl, az 1882-ik évi 39-ik törvényczikk 
4-ik szakasza tizennegyedik pontja ren· 
delkezésének kivételes alkalmazásával, 
megengedtetik, és felhatalmazás adatik 
arra: hogy a hadsereghez az 1873-ik, 
1874-ik, 1875-ik és 1876-ik években be
sorozott és magyar honosságú egyévi 
önkéntesek közül kinevezett azon tarta-
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lékos tisztek, a kik a gyalogezredek és 
vadászcsapatok állományába tartoznak, 
a hadsereg tartalékából, a tarlalékbeli 
szolgálati kötelezettség idejének eltelte 
előtt is, kivételesen és azonnal áthelyez
tessenek a honvédséghez. 

Felhatalmazás adatik továbbá arra is: 
hogy a fentebb emlitett sorozási évfolya
mokba, s akár a gyalog-ezredeknek és 
vadász-csapatoknak, akár a lovasságnak 
tartalékos legénységi állományába tar
tozó, és magyar honosságú összes volt 
egy évi önkéntesek, mint a kik tiszti
helyekre remélhetőleg alkalmazhatók lesz
nek, ugyanazon módon, és azonnal, szin
tén helyeztessenek át a honvédséghez. 

2. §. 

A honvédséghez ekként idő előtt át
helyezett tartalékosok azon összes szolgá
lati éveket is, melyek alatt különben a 
védtörvény értelmében még a közös had
sereg kötelékébe tartoznának, szintén a 
honvédségnél és pedig a honvédségre 
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nézve fennálló törvények és szabályok 
értelmében tartoznak leszolgálni. 

3. §. 

Azon hiánynak pótlása végett, a mely, 
az elsö szakaszban elősorolt volt egy évi 
önkénteseknek a honvédséghez idö elölt 
való áthelyezése folytán az illető újoncz
julalékban áll elő ugyanazon újonczjuta
lék javára, az 1883-ik évi hadjutalékok 
végleges számbavétele alkalmával, és a 
póllegények kiállitására nézve az 1882-ik 
évi 39-ik lörvényczikk 13-ik szakasza má
sodik pontjában megállapitott szabálynak 
ez esetben is leendő alkalmazása mellett, 
a megfelelő sorozójárásokból, 421 pólle
gény állitandó ki. 

Az esetleges hátralékok pedig, a 
melyek az újoncz- vagy póttartaléki 
jutalékban, az 1883-ik évi hadjutalékok 
végleges számbavételének eredménye sze
rint, ezen póllegények felszámitása kö
vetkeztében maradnának fenn, szintén a 

lSSS. Tlirv, gyiljt. 28 
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JöVÖ 1884-ik évi újonczállitás 'alkalmá
val lesznek fedezendők. 

4. §. 

Ezen törvénynek végrehajtásával a 
honvédelmi minister bizatik meg, a ki az 
e részben szükséges intézkedéseket a közös 
hadügyministerrel egyetértöleg teszi meg. 
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XXXVI. TÖRVENYCZIKK 
az 1880. évi közösügyi zárszámadásra alapitott 
leszámolás szerint Magyarország terhére mu

tatkozó tartozás fedezéséről. 

(Szenlesilést nyert 1883. évi május hó 29-én. - Kihir
dettetett az •Ürsz:igos Törvénytilrc-ban 1883. évi juniu~ 

hó 5-Ein.) 

1. §. 
A pénzügyminister felhatalmaztatik, 

hogy a közösügyi költségek fejében az 
1880. évi közösügyi zárszámadásra ala
pilott utólagosan eszközölt leszámolás 
folytán Magyarország terhére mutatkozó 
tartozás kiegyenlitésére pótlólag 936, 712 
frt 94., krt fizethessen a közös pénz
ilgyministernek. 

2. §. 
Az előbbi szakaszban megjelölt kia

dásból, 57 1,254 frt •;„ kr., az 1883. évi 
2s• 
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III. törv.-czikk 2. §-ának, >rendes kiadá
sok< IV. fejezete alatt - 62,704 frl 
42 kr. ngyanazon szakasznak >rendkivüli 
közösügyi kiadás< I. fejezete 1. czíme 
alatt, és 302,754 frt 52 kr. a most 
ernlitett fejezet 2. czfme alatt elszámo
landó, és fedezése ugyancsak az 1883. 
évi III. törvényczikk 4. §-a értelmében 
eszközlendö. 

3. §. 

Ezen törvény végrehajtásával a pénz
ügyminister bizatik meg. 
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XXXVII. TÖRVÉNYCZIKK 
az 1882. évi ~özösügyi költségek fedezésC 
czéljából a magyar korona országai által pót

lólag fizetendő összegről. 

(~zenlesilésl nyert 1883. évi május hó ~9-én. - Ki
hirdettetett az >Országos Törvénylúrc-b,m 1883. évi 

junius hó 5-én.) 

1. §. 
A közösügyek tárgyalására kiküldött 

országos bizottságok által az 1882. évre 
póthitelképen 723,730 frt 64 kr. szavaz· 
tatván meg, ezen összegből a magyar 
korona országaira esö 227 ,251 frt 42 kr. 
kiszolgáltatására a pénzügyminister fel· 
hatalmaztatik. 

2. §. 
Az elöbbi szakaszban megjelölt kia

dásból 69, t 38 frt 42 kr, az 1882. évi 
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IV. törv.-czikk 2. §-ának - >rendes kia
dások< IV. fejezete alatt, 158,113 frt 
pedig ugyanazon törvényczikk 2. §-ának 
>rendkivüli közösügyi kiadás< I. fejezete, 
1. czime alatt elszámolandó és fedezése 
a.z emlitett törvényczikk 4. §-ában meg
állapitott módon, hitelmlvelet utján esz
közlendö. 

3. §. 
Ezen törvény végrehajtásával a pénz

ligyminister bizatik meg. 
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XXXVIII. TÖRVÉNYCZIKK 
az 1881. évi november hó 7-én Francziaor
szággal kötött kereskedelmi szerződés hatályá

nak meghosszabbitásáról. 

(Szentesitést nyert 1883. évi május hó 30-an. - A 
megerlisitési okmányok kicseréltettek Párisban, 1883-
éYi május hó 21-én. - Kihirdetletett ai >Országos 

Törvénytárohan 1883. évi junius hó 5-én.) , 

Az osztrák- magyar monarchia és a 
franczia köztársaság meghatalmazottjai 
által a Francziaországgal fennálló (és az 
1882: XXXVIII. törvényczikkbe iktatott) 
kereskedelmi szerztidés hatályának meg
hosszabbitása tárgyában Párisban, 1883. 
évi április 28-án aláirt egyezmény ezennel 
az ország törvényei közé iktattatik. 
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Szövege a 

Ő Felsége az ausztriai Császár, Cseh
ország Királya stb. és Magyarország Apos
toli Királyának kormánya, és a franczin 
köztársaság kormánya, tekintettel arra, 
hogy az osztrák.magyar monarchia és 
Francziaország közt 1881. évi november 
hó 7-én kötött kereskedelmi egyezmény 
folyó évi máj us hó 16-{m hatályonkiv\illép; 

másrészt elhatározván, hogy végleges 
kereskedelmi szerződést fognak kötni, mely 
végből a tárgyalások legkésőbb folyó évi 
október hó elején, Pinisban, meg fognak 
kezdetni, 

megállapodtak a következőkben: 
Az osztrák-magyar monarchia és Fran

cziaország között 1881. évi november hó 
7-én kötött kereskedelmi egyezmény 1884. 
évi február hó 9-ig hatályban marad. 

Magától értetik, hogy ezen meghosszab
bitás kiterjed egyszersmind az emlitctt 
egyezmény pótczikkére is. 
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következö: 
Le Gouvernement de Sa l\1ajesté l'Em

pereur d'Autriche, Roi de BoMme etc. el 
Roi Apostolique de Hongrie, el le Gou
vernement de la République Fran~aise, 
considérant que la Convention de commerce 
conclue, le 7 novembre 1881, entrc 
l'Autriche-Hongrie et ]a France, doit cesser 
cl'étre en vigueur le 16 mai prochain; 

ayant résolu,_ d' autre part, de conclurc 
un Traité définitif de commerce doni la 
négociation doit s'ouvrir, a Paris, au com· 
mencement du mois cl'octobre de la pré
sente année, au IJlus tard, 

sont convenus cle ce q1ú suit: 
La Conveution de commcrce du 7 

novembre 1881, entre l'Autriche-Hongric 
ct 1a France, est prorogée jusqu'au ~9 
février 1884. 

Il est entendu que cette prorogation 
s'o.pplique également a J'article adclitiounel 
:i la ditc Convention. 
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Jelen megállapodás jóvlt fog hagyatni 
és a jóváhagyási okmányok, mihelyt a két 
szerzíídíí hatalom alkotmányos törvényei 
által elííirt alakszertiségck teljesittettek, 
Párisban ki fognak cseréltet1ú. 

Minek hiteléül az e végbtll kellően meg
hatalmazott alulirottak a jelen megállapo
dást aláirták és pecsétjeikkel ellátták. 

Kelt két példányban, Párisban, 1883. 
évi április hó 28-án. 

(P. H.) 
(P. H.) 

Goluchows1ci s. k. 
Cll<tlleniel·Laoom· P. 1. k. 
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Le présent Arrangcment sem ratifié 
et les Ratifications en seront échangées, it 
Paris, des que les formalités prescrites par 
les lois constitutionnelles des deux Puissan
ces contractantes auront été accomplie$. 

En foi de quoi, les Soussignés, dU.ment 
autorisés a cet effct, ont signé le présent 
Arrangement et y ont apposé le cachet dc 
lenrs armes. 

Fait a Paris, en double expédition, le 
~8 avril 1883. 

Golm„·hows1;i m. p. (L. S.) 
P. Cliaflemel·Laf'OUl' ·m. p. (L. S.) 
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XXXIX. TÖR-
az Olaszországgal 1883. évi február hó 9-én 

iránt kötött államszerződés 

(Szentesilésl nyert 1883. évi junius hó 6-:i.n. - A meg
mijus hó 28-án. - Kihirdeltetell az •Űrszái;os 

Ö Felsége Ausztria Császárja és Ma
sége Olaszország Királya közt a szegény
ben, 1883. évi február hó 9-ikén kötött 
által elfogadtatott és utóbb mindkét szer
erősiltetett, ezennel az ország törvényei 

Szövege a 
Sa Majeslé l'Empereur d'Autriche, 

Roi de Bohéme etc. el Roi Apostolique 
de Hongrie, et 

Sa Majesté le Roi d'ltalie, 
desirant, d'un commun accord, con· 

clure une Convenlion pour assurer reci
proquement le bénéfice de l'assistance 
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VENYCZIKK 
Bécsben, a szegényjog kölcsönös biztositása 
beczikkelyezése tárgyában. 

cr ó.;ilési ok mányok kic -erélletlek Becsben, 1883. évi 
TörvCnylár c-ban 1883. évi junius hó U-en.) 

gyarország apostoli Királya és Ö Fel
jog k1llcsönös biztosítása tárgyában Bécs
:\llamszerződés, miután az országgyűlés 
ződö fél részéről szokott módon meg
közé iklattatik. 

következö : 
Ö Felsége Ausztria Császárja, Cseh

ország Királya stb. és Magyarország 
apostoli Királya és 

Ö Felsége Olaszország Királya 
kölcsönös megegyezéssel egyezményt 

óhajtván kölni az iránt, hogy a másik 
szerződő fél honosainak a birói jog-
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judiciaire aux nalionaux de l'aulre Partie 
contraclanle ont nommé á cet effet pour 
Leurs Plénipotenliaires, savoir: 

Sa Majeslé l'Emperenr d'Autrichc, 
Roi de Bohéme elc. et Roi Apostolique 
de Hongrie: 

le Sieur Gustave Comle Kálnoky de 
Körös-Patak, Chevalier de l'Ordre Imperial 
de Léopold; Conseiller intime actuel el 
Chambellan, Son Ministre de la Maison 
Imperiale el des aiTaires étrangéres; 
Major Général dans Ses armées, elc. el 

Sa Majeslé le Roi d'Italie: 
le Sieur Charles Comte de Robilanl, 

Grand Croix de'Ordre <les Saints Mauricu 
et Lazare et de la Couronne d'ltalie ; 
Grand-Croix des Ordres de Saint-Elienne, 
de Léopold et de Fran~ois Joseph; 
Son Ambassadeur extraordinaire et pléni
potentiaire et Lieutenant-Général etc. 

lesquels aprés s'étrc communiqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due 
forme sont convenus des arlicles sui
vants: 
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segély kölcsönösen bizlosiltassék, e vég
ből teljhatalmazotljaikká kinevezték és 
pedig: 

Ö Felsége Ausztria Császárja, Cseh
ország Királya stb. és Magyarország apos
toli Királya : 

Kőröspataki Kálnoky Gusztáv gróf 
urat, a császári Lipót-rend lovagját; 
valóságos belső titkos tanácsosát és ka
marását; a császári ház és a külügyek 
ministerét; hadseregeiben vezérőrnagyát 
stb. és 

Ö Felsége Olaszország Királya: 
Robilant Károly gróf urat, a Szent

Móricz és Lázár-rend, valamint az olasz 
koronarend nagykeresztesét; aSzt.-István-, 
Lipót- és Ferencz József-rendek nagyke
resztesét; rendkívüli és teljhatalmazolt 
nagykövetjét és tábornokát stb. 

a kik jó és kellő alakban kiállitott 
meghatalmazásaik közlése után, a követ
kező czikkekben állapodtak meg: 
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Article 1. 

Les Autrichiens et Hongrois en Italie 
et les ltaliens en Aulriche el en Hongrie 
jouiront réciproquement du bénéfice de 
l'assistance judiciaire cornme les natio
naux eu:x.-mémes en se conformant a la 
lai dn pays dans lequel l'assistance sera 
réclamée. 

Article 2. 
Dans tous les cas le certificat d'indi

gence doit élre délivré a l'élranger qui 
demande l'assistance par les autorilés 
de sa résidence habituelle. 

Si l'étranger ne réside pas dans le 
pays oú la demande est formée le certi
ficat d'indigence sera légalisé gratuite
ment par l'Agent diplomatique du pays 
oú le certificat dolt élreproduit. 

Lorsque l'étranger réside dans le pays 
oű la demande est formée des renseigne
ments pourront, en outre, etre pris 
auprés des autorités de l'Etat auquel il 
appartient. 



Hirdetmény. 

A m kii'. belügyminislerium kiadásában :-..z 1880. 
évi L lll. lön,ényczikk alapján meg.ielent, Cs Ifj. Ná.gel 
Ottó budapesti könyvkereske<lőnél - mint főbizomá· 

nyosnid - kapható : 
Országos t ör vénytá r . (Corpus Juris.) 1881. 

évfolyam 5frt-kr. 
- - 1882. évf,. Jyam .. 4 • - > 

1881. évi törvén ygyiij tem ény, magyar 
nyel\"eD, 8-adret, finom kiadás 2 " 75 " 
ugyanaz, sel ~jlebb kiad:i.5ban (hiva · 
talok szamára) .. l • 69 " 
ugyanuz, finom 
(lG-odrét) 
német nyelven .. 
1oman nyelven 
tót nyelven 

zsebkiadá~ba11 

3 > 66 ~ 

3 " 2.t » 

::i » 40 " 
3 " 20 » 

olasz nyelven 1 " 50 " 
1882. évi törvénygyűjtemény, magy.·r 

nyelven, 8-adrél, finom kiadás 2 • 20 „ 
ugyanaz, se!ejtebb kiadíl.sban (hiv:i-
talok ozárnára) ... 1 " 40 > 

u~ya 11 az, finom z,ebkiad1bban 
(16-odrét) 2 » 80 " 
német nyelven 2 » 40 " 
romil.n nyelven... 2 • 40 > 

- - lót nyelven 2 " 40 „ 
- olasz nyelven 



Ifjabb NÁGEL OTTÓ könyvkereskedésében kapható : 
(VIII. ker. Mnzeum-körut, Nemzeti Szinház bérháza.) 

>Magyarországi Rendeletek Tára.e 1881. 
évfolyam, finumabb ki11dá.sban ... 8 frt 20 kr. 

Ugyanaz, selejtebb kiadásban........ 5 „ 50 > 
>Mab7arorszá.gi Rendeletek Tára.e 1882. 

é''folyam, finomal1b kindúslrnn ... 7 > 50 > 
Ugyami, selejtebb kiadáslian ... ... ... . 5 • 20 > 

Törvények és rendeletek külön kéai kiad&ea.f. : 
Csődtörvény, 16° .............................. - frt4-U kr. 
lgazságügyminisleri rendelet llozzá .. - > 10 > 
Konkursgeselz, 8°... .. ... ... . - „ 40 > 
Csődtörvény, olasz nyelven ... .. „ - > 50 • 
lgazságügyministeri rencle!et hozzá... - „ 10 > 
Polgiri tőrvénykczési rendtarl;is, 16° - > 94 > 
lfl'azságügyminislcri rendelel hozza ... - > 50 „ 
A Budapest fővárosi rendőrség fegyelmi 

sznbályai, s a fegyelmi eljárás 8° - „ 15 „ 
A véderóról szóló 1868: XL. t.-cz. né· 

mely szakaszainak módositását tár· 
gyazó 1882. évi XXXIX. törvény• 
czikk, és az ennek végrelrn.,itása iró.nt 
kibocsátott honvédelmi ministeri ula-
sitii.s, 8·adrét -· .„ „ .... „ .... „. „. „. „. „. - „ 30 • 

Az erdőgazdasági üzemtervek ké~zitése 
targyában a mldmlvelés-, ipar- és ke
reskedelemiigyi m. kir. minisler által 
kibocsátott utasitás .. _ .. „ -· „. -- .• 1 > - „ 

A vadaszatról szóló 1883 : XX. t.-cúkk, 
t(i-odrét ... „. „.„.„ ... „. „. „ ........ - > 20 „ 

A fegyveradóról és a vadászati adóról 
szóló 1883: xxrn. t.-czikk, 16-odrét - • 20 „ 

Az uzsoráról éS' káros hitelügylelekról 
s1.óló 1883: XXV. t.-czikk, 16-odrét - ~ 12 „ 

A középiskolákról és azok tanárainak 
képesitésérőt szóló 18~3: XXX. t.-cz. - > 30 > 

AI >Országos Törvinytár• szerkes1tösige. 
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