
KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

I. 

Az önálló puszták és rendszeres gazdasági terv szerint 
kezelt erdőtestek birtokosainak félpótadómentességét, valamint 
ugyanezeknek azt a jogát, hogy a községi adókat és egyéb 
szolgálmányokat átalányösszeggel megválthatják, az 1909. 
évi XII. törvényczikk 6. §-a megszüntette ugyan: ez a ren
delkezés azonban nem érinti a község és az átcsatolt terü
let birtokosa közt a község jövedelmeiben való részesedés, 
valamint a község adósságainak viselése tekintetében a köz
ségi törvény 156. §-a alapján létrejött szerződések érvényét. 

9423/1911 . K. szám. — O Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási bíróság M. községnek az 1911. évi községi költségvetés tárgyában Cs . 
vármegye törvényhatósági bizottsága által 1911 augusztus 5-én 658 . szám alatt 
hozott határozat ellen beadott panaszát 1911. évi november hónap 22 . napján 
tartott nyilvános ülésében az 1896. évi X X V I . törvényczikk 3 3 . szakasza alapján 
tárgyalás alá vévén, következőleg 

itélt: 

A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak nem ad helyet. 

Indokolás : 

Az 1910. évi III . törvényczikk 5. §-ának 2 . pontja 1911 január 1-ével 
hatályba léptette az 1909. évi X I I . törvényczikk 6. §-ának második és harmadik 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az utóbb idézett törvényhely pedig hatá
lyon kivül helyezi az 1886. évi X X I I . törvényczikk 130. §-ának ötödik bekez
dését és a 137. §-t. Ennek a rendelkezésnek az alapján azt vitatja a panaszos 
község, hogy a község kiegészítő része gyanánt a községhez csatolt pusztán 
a község 120.000 koronás tartozásának törlesztéséhez most már hozzájárulni 
kötelesek, mert az átcsatoláskor létesült s ezeket a pusztákat ebben a tekintetben 
mentesítő egyezség immár hatályát veszítette. 

Ez a panasz azonban alaptalan, mert a panaszos község a hozzá kiegészítő 
részként csatolt puszták akkori tulajdonosaival az egyezséget az 1886. évi X X I I . 
törvényczikk 156. §-ának a rendelkezéséhez képest kötötte m e g ; s mert az ilyen 
természetű egyezségeket az 1909. évi X I I . törvényczikk 6. §-ának idézett rendel
kezései nem érintik és végül, mert az említett egyezség, amelynek létre nem 



jötte esetében a vitás kérdések az 1886. évi X X I I . törvényczikk 156. §-a szerint 
a törvény rendes utján perrel voltak volna megoldandók, magánjogi meg
állapodás, amelyre a puszták tulajdonosainak a jogutódai is joggal hivatkoz
hatnak. 

II. 

Az 1 8 9 8 . évi XIX. törvényczikk II. czimének hatálya alá 
eső osztatlan tulajdonban lévő közösen használt erdő jöve
delmeiben az eddigi tényleges birtokosok, illetőleg a szava
zásra jogosultak névjegyzékébe felvett egyének részesitendők. 
Magában a közös vagyonhoz való igényjogosultság kér
désében azonban, ha az vitássá válik, a rendes biróság dönt. 
Ily birói döntés nélkül egy jelöl senkitől, aki eddig birtokban 
volt, a közös jövedelemben való részesedést és a közgyűlé
sen való szavazás jogát megtagadni nem lehet; másfelől 
senki, aki eddig birtokban nem volt, ném igényelheti a jöve

delemben való részesedést és a szavazás jogát. 

i. 

6847 /1911 . K. szám.— O Felsége a király nevében a magyar királyi köz
igazgatási biróság az a-i volt úrbéresek és boerok osztatlan tulajdonában lévő, 
közösen használt erdő szavazásra jogosult birtokosainak névjegyzéke ügyében 
F . vármegye közigazgatási bizottságának 1911 . évi április hó 8-án 370 . szám 
alatt hozott határozata ellen P. Mátyás, mint a közös birtokosok elnöke és társai 
képviseletében S. Miklós dr. f-i ügyvéd által, továbbá B . Zacharie és F . János 
által együttesen, végül P. János által beadott panaszokat 1912. évi február hó 20 . 
napján tartott nyilvános ülésében az 1898. évi X I X . törvényczikk 54. szakasza 
alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 

itélt: 

. . . . P. Mátyás és társai panaszának helyt nem ad. B . Zacharie és F . János 
panaszának helyt ad és elrendeli, hogy ezek a panaszlók a kérdés alatt álló 
névjegyzékbe egy-egy szavazati joggal felvétessenek. 

Indokok : 

. . . . P. Mátyás és társai panaszának az a része, mely arra vonatkozik, hogy 
a közigazgatási bizottság vitás magánjogi kérdések elbírálásába bocsátkozván, 
túllépte hatáskörét: a közigazgatási bizottság határozatában foglalt rendelkezést 



és annak főindokát illetően nem áll meg ; a hatáskör túllépése csakis a határozat 
ama további indokolásában foglaltatik, ahol a közigazgatási bizottság a leszár
mazás és jogszerzés kérdésére is kiterjeszkedett. 

Ez a kérdés tényleg nem tartozik közigazgatási útra, és igy a jelen ügyben 
sem vizsgálat, sem eldöntés tárgya nem lehet. Az 1898. évi X I X . törvényczikk 
2 9 . §-a jogosultság tekintetében felmerült vitás kérdéseket a rendes bíróság elé 
utal ja; de addig is, mig a rendes bíróság dönt, el kell dönteni a szavazásra 
jogosultak névjegyzékébe való felvétel kérdését. 

Ez a kérdés az, amely az idézett törvény 46. §-a értelmében közigazgatási 
útra tartozik. Szavazásra pedig a 28 . § szerint a tényleges birtokosok jogosul
tak ; a már emiitett 4 6 . § szerint pedig a névjegyzékbe való felvétel vitás kér
dését az eddigi gyakorlatnak megfelelően kell eldönteni. 

Tehát azt, aki eddig a közös vagyont illetően tényleges birtokos volt, 
vagyis tényleg jogokat gyakorolt, ettől a tényleges birtoklástól közigazgatási uton 
nem lehet megfosztani, hanem fel kell venni a névjegyzékbe; s ha ezzel szem
ben a közös birtokosok gyűlése azt véli, hogy az illető egyén eddigi tényleges 
birtoklásának nincs jogi a lapja: a közös birtokosok képviseletének kell a rendes 
bíróság előtt keresetet indítani az illető egyénnek a közös birtokból való kizárása 
iránt. És csak akkor, ha a kereset sikerre vezetett, fosztható meg az illető egyén 
a közös birtoklásban való részvételtől s ezzel jár együtt a szavazásra jogosult 
birtokosok névjegyzékéből való törlés is. 

A most kifejtettekből következik, hogy a közigazgatási bizottság rendel
kezése a jelen es ' tben azért helyes, mert a közös birtokosok képviselője a tár
gyalás alkalmával nem tagadta, hogy a névjegyzékbe való felvételt kérő egyének 
a közös erdő haszonvételében tényleg részesültek s mert e tekintetben tet* azt 
a kifogását elfogadhatóan nem bizonyította, hogy a részesedés nem tényleges 
birtoklásból eredt, hanem lényegében véve haszonbérlet, tehát kötelmi jogviszony 
volt a tényleges használatnak alapja. A közigazgatási bizottság határozatának 
azt a részét pedig, mely arányrészeket emlit, tekintettel arra, hogy a közigaz
gatási bíróság 2517/1908 . számú végzéséből kitetszően az arányrészek megállapí
tásának ezúttal való mellőzése már kimondatott, — helyesen csak akkép lehet 
és kell érteni, hogy a szavazásra jogosultak névjegyzékébe felvett egyének, az 
1898. évi X I X . törvényczikk 29 . §-a 2 . bekezdésében foglalt rendelkezéshez képest, 
szavazati jogukat fejenként egyenlő arányban gyakorolják mindaddig, mig a 
jogosultság aránya meg nem állapittatik. Mindezek szerint a közigazgatási bizott
ságnak P. Mátyás és társai által megtámadott rendelkezése törvényes és igy a 
panasznak helyt adni nem lehet. 

B . Zachariét és F . Jánost illetően szintén nem tagadta a közös birtokosok 
képviselete, hogy a közös erdő haszonvételében tényleg részesültek. E tagadás 
hiányában pedig a szavazásra jogosult közös birtokosok névjegyzékébe való fel
vételük megtagadására, a fennebb már kifejtettekből következően, ok u incs ; mert 
részesedésüket bizonyítaniuk csak akkor kellene, ha az tagadtatott volna. Ezért 
a bíróság a most említett két egyén panaszának helyt adott. 



9797 /1911 . K . szám. — Ő Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási biróság N. Simonnak és N. Erzsébetnek a h-i volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában levő, közösen használt erdő birtokosai ellen a közös használatban 
való részeltetés iránt támasztott igénye ügyében H. vármegye közigazgatási bizott
ságának 1911. évi márczius hó 13-án 3 2 1 — 5 5 5 . közigazgatási bizottsági szám 
alatt hozott határozata ellen N. Simon által beadott panaszt 1912. évi február 
hó 27. napján tartott nyilvános ülésében az 1898. évi X I X . törvényczikk 54. 
szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 

ítélt : 
A magyar királyi közigazgatási biróság a panasznak helyt nem ad. 

Indokok. 

Az 1898. évi X I X . törvényczikk 28 . §-a értelmében a gyűlésen szavazásra 
a tényleges birtokosok jogosultak. 

Ebből következik, hogy a tényleges birtokosok nyilvántartása a szavazásra 
jogosultak névjegyzékében történik és a névjegyzékbe felvett egyének azok, 
akiket az idézett törvény 3 1 . §-a értelmében a közös vagyon jövedelme — ide
értve a természetben való használatot is — illeti. 

Midőn tehát a panaszló és nővére Erzsébet a szavazásra jogosultak név
jegyzékébe felvéve nincs és a biróság 4319 /1911 . számú rendelete következtében 
megtartott eljárás eredménye szerint, az ő elhalt jogelődjük sincs felvéve: a 
panaszlót és nővérét, mint nem tényleges birtokost, a közös vagyon használatá
ban való részesítés iránt támasztott igényével a közigazgatási bizottság helyesen 
utasította el. 

Más kérdés az, hogy a panaszló és nővére a tényleges birtoklásból jogosan 
záratott-e k i ? Ez a kérdés azonban, az idézett törvény 29. §-a értelmében, a 
rendes biróság elé tartozik. Ha azután a rendes biróság a panaszlónak és nővéré
nek a közös vagyonhoz való jogát megítéli, a jogerős ítélet alapján a szavazásra 
jogosultak névjegyzékébe fel kell őket venni, miként ezt a gazdasági ügyviteli 
szabályzat 7. §-ának d) pontja rendel i ; s e felvétellel a tényleges birtokosok 
sorába jutván, a közös haszonvételben is részesíteni kell őket. 

III. 

Állami alkalmazott nyugdijának megállapításánál azok a 
természetbeni járandóságok (tűz fa-, földjárandóság stb.) is 
beszámitandók, melyek nem bizonyos szolgáltatások teljesí
tése fejében, hanem a fizetés kiegészítő részeképen adattak 
és melyekre nézve a kinevezési okmányban nem volt ki
mondva, hogy azok nyugdíjazás esetén be nem számithatók. 

629/1912 . K. szám. — Ő Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási biróság B . Pál nyugalmazott jószágigazgatósági titkárnak nyugdijfeleme-



lésére irányuló igénye tárgyában az 1911. évi deczember 7-én 117/657. szám 
alatt kelt pénzügyminiszteri határozat ellen benyújtott panaszát 1912. évi február 
hó 2 0 . napján tartott nyilvános ülésében az 1896. évi X X V I . törvényczikk 8 3 . 
szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 

itélt : 

A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak helyt adva, megálla
pítja, hogy a panaszló évi 1776 korona nyugdija a tényleges szolgálatban általa 
élvezett 51 ürköbméter tűzifa és 15 hold földjárandóságnak 351 korona egyen
értéke alapján évi 260 koronával felemelendő, mely nyugdijtöbbletnek 1911. évi 
november 1-étől való kifizetésére a bíróság a magyar királyi pénzügyminisztert 
kötelezi. 

Indokok : 

B . Pál jószágigazgatósági titkár az 1896. évi szeptember 18-án 70981 . szám 
alatt kelt rendelettel ideiglenesen nyugdíjaztatott, mely alkalommal nyugdija 27 

et meghaladó szolgálata és évi 2400 korona fizetése alapján évi 1776 koroná
ban állapíttatott meg. 

Nevezettet 1909. évi július 1-én bonyujtott azon kérelmével, hogy nyugdija 
az általa a tényleges szolgálatban élvezett 51 ürköbméter tűzifa és 15 hold föld
járandóságnak megfelelő egyenértéke alapján felemeltessék, a miniszter el
utasította. 

Majd 1911. évi október 8-án 108462. szám alatt kelt rendeletével a minisz
ter B . Pált évi 1776 korona nyugdijának érintetlenül hagyása mellett végleges 
nyugalomba helyezte. 

Nevezettnek 1911. évi október 4-én beérkezett azon ujabb folyamodványát 
pedig, hogy nyugdija a fa- és földjárandóság beszámításával felemeltessék, a 
miniszter 1911. évi deczember 7-én 117657. szám alatt kelt rendeletével ismét 
elutasította. 

B . Pál ezen rendelet ellen benyújtott panaszában oly alapon igényli nyug
dijának az emiitett járandóságok egyenértékének beszámításával való felemelését, 
hogy ezen járandóságok a fizetés kiegészítéséül szolgáltak és igy az 1885. évi 
X I . törvényczikk 13. §-a értelmében a nyugdíjba beszámitandók. 

A most idézett törvényszakasz az állami tisztviselők nyugdijának megálla
pításánál a rendszeresített fizetésen felül a fizetés gyanánt természetben kiszol
gáltatott járandóságoknak (deputatumoknak) egyenértékét is beszámitandónak 
mondja ki. 

Ezen törvényszakasz továbbá a jelzett általános rendelkezés alól csak abban 
az esetben állapit meg kivételt, ha az ily természetbeni járandóságokra akár 
általános szabályképen, akár a kinevezési rendelvényben ki van mondva, hogy 
azok a nyugdíjba be nem számithatók. 

Igaz ugyan, hogy az 1885. évi X I . törvényczikk 14. §-a felsorolva azon 
járandóságokat, amelyek a nyugdíjazásnál be nem számithatók, ezek közt a földek 
értéke és a fajárandóság is előfordul. 



Azonban szemben a 13. §-nak előbb idézett határozott és világos rendel
kezésével, a 14. §-nak a beszámítást kizáró intézkedése okszerűen csak ugy értel
mezhető, hogy az emiitett járandóságok beszámításának csak abban az esetben 
nincs helye, ha azok csupán a szolgálatra való tekintettel bizonyos teljesítések 
fejében engedélyeztettek. 

Minthogy pedig nem vitás, hogy a panaszosnak fa- és földjárandóságai 
nem ily alapon engedélyeztettek, hanem azok a szolgálat minőségét tekintve, 
fizetés-kiegészitésül adattak, továbbá, hogy a panaszos kinevezési okmányában 
ki nem mondatott, hogy ezen járandóságok nyugdíjazás esetén be nem számit
hatók, végül, hogy a közigazgatási bíróságnak hasonló esetben még 1898. évi 
február 16-án 1873/897. szám alatt kelt ítéletének meghozatala óta a pénzügyi 
igazgatás keretében követett gyakorlat szerint, a szóban levő járandóságok a 
nyugdíjazásnál beszámittattak: mindezeknél fogva a panasznak helyt adni és a 
panaszlónak nyugdija felemeléséhez való igényét az ítélet értelmében megállapí
tani kellett. 

Végül a nyugdijtöbblet kifizetését, tekintettel az 1885. évi X I . törvényczikk 
17. §-ára és arra, hogy a panaszló 1909. évben benyújtott kérvényének elutasí
tása ellen a figyelmeztetés daczára nem élt panaszszal, 1911. évi november 1-étől 
kellett elrendelni. 
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