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A biztosítási törvény. 
Irta: Ru Dinek Gyula. 

Már hirt adtunk arról, hogy az igazságügyminiszter elnöklete 
alatt napok óta folyik a biztosítási törvényjavaslat tervezete 
fölött az egybehívott szaktanácskozmány. A tanácskozásra 
meghívottak legnagyobbrészé a biztosító-részvénytársaságok 
köréböl került ki. Kétszeres érdekkel birhat tehát Rubinek 
Gyulának az OMGE. ügyvezető-titkárának és az újonnan 
alakult „Gazdák Biztosító' Szövetkezete" igazgatósági tagjának a 
törvényjavaslattervezetre vonatkozó véleménye, amelyet az 
igazságügyminiszterhez irásb an terjesztett s amelyet az alábbiak-
ban egész terjedelmében közlünk. 

A terjedelmes szakvélemény a következő: 
Bár nem mint az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és az 

ennek erkölcsi támogatása alatt működését épp most megkezdő Gazdák 
Biztosító Szövetkezetének hivatalos kiküldötte, de mindenesetre mint olyan, 
aki az illető testületek vezető és irányadó egyéneinek intenczióit isme-
rem, merem állítani, hogy Nagyméltóságod ezen kezdeményezése a 
legnagyobb rokonszenvet és elismerést kelti, mint olyan, amely hivatva 
van épp a mezőgazdasági körök által leginkább érzett és legtöbbször 
felpanaszolt visszaéléseknek a biztosítás terén véget vetni. 

Igaz, hogy a törvényjavaslettervezet erősen gyámkodó, erősen az 
autonomiába beavatkozó, ámde szerény nézetem szerint épp ez a leg-
nagyobb érdeme s hátrányául csak azok róhatják ezt fel, akiknek a 
korlátlan működési szabadság a legrutabb visszaélések takarójául 
szolgált. 

Sőt épp a tisztességes elemeknek e törvény szigora lesz a leg-
hatalmasabb mentsváruk az egyes biztosító vállalatok által esetleg 
elkövetett visszaélések általánosítása ellen. Általánosságban a törvény-
javaslattervezetre egy észrevételem van, amely bár jól tudom, hogy a 
pénzügyminiszter ur Ő Nagyméltósága hatáskörébe tartozó kérdést 
bolygat, mégis most az alkalom, hogy felhozzam. 

Őszintén szólva azok mindnyájan, akik a szövetkezeti biztositás-
nak térfoglalásán közreműködnek s annak jövőt jósolnak, e mozgalom-
nak oly szerű támogatását remélhették, mint történt ez a hitelszövet-
kezeteknél. Tagadhatatlan, hogy a magas kormány tényleg elment 
a fennálló törvények korlátai között a legmesszebb határig ilyszerü 

, alakulások támogatásában, ámde, hogy e támogatás teljes legyen, a 
jelen törvényjavaslatnak volna feladata szerény véleményem szerint 
arról gondoskodni. 

A kölcsönösségen alapuló biztositó szövetkezetek teljesen ugyan-
azon beszámítás alá esnek, sőt még fokozottabb mértékben, mint a 
hitelszövetkezetek, amennyiben a nyerészkedés teljes kizárásával, nem 
is egymásnak anyagi előnyét akarják szövetkezéssel elősegíteni, hanem 
egymást a már bekövetkezett csapás, anyagi károsodás esetén segélyezni, 
talpra állítani. Az önsegély elve tehát itt fokozottabban s hogy ugy 
mondjam közvetlenebbül jut kifejezésre. 

Ha pedig a hitelszövetkezetekről szóló törvény a gazdasági és 
ipari hitelszövetkezeteknek és magának a hitelszövetkezeti központnak 
is illeték-, bélyeg- és adómentességet biztosit, épp oly joggal követel-
hetik s illetve ugyanazon méltányossággal biztosithatja azt a magas 
kormány a törvényhozás utján a biztositó szövetkezeteknek. 

Ez annál kevésbé ütközhetik akadályokba a szabad verseny 
szempontjából, mert ha a törvényhozás a mi nagykiterjedésű pénz-
intézeti hálózatunk mellett szükségét látta annak, hogy a hitelszövet-
kezeteket külön elbírálás tárgyává tegye, mennyivel inkább kell elő-
segítenie ezzel a szövetkezetek létesülését a biztosítás terén, ahol alig 
egy-két tisztán magyar vállalattal számolhatunk. 

Ezen illeték-, adó- és bélyegmentesség pedig ki volna terjesztendő 
azon szövetkezetekre is, amelyek biztosítéki alapjukat az érdekeltség 
köréből üzletrészek jegyzése utján szerzik be, nemcsak — per analogiam 
— ttlint az Országos Központi Hitelszövetkezetnél, hanem az esetben 
mindenkor, amidőn az üzletrészek 5°/o-nál magasabban nem kamatoztathatók 
s a szövetkezet anyagi erejéhez képest fokozatosan kisorsoltatnak s a 
befizetőknek értékük visszatérittetik. 

Ezek előrebocsájtása után szabadjon a törvényjavaslat részleteire 
vonatkozó tiszteletteljes véleményemet előterjesztenem. 

A törvényjavaslat 2. §-a külföldi vállalatokra is kiterjeszti igen 
helyesen a tervezett törvény hatályát. Kétségtelenül már magában ez a 
körülmény is megfogja akadályozni a külföldi biztositó vállalatok 
beözönlését hazánkba, a külföldiek közé számítva természetesen az 
ausztriaiakat is, ahol ve'.ünk szemben eddig, még nem érvényesült 
kellőleg a viszonosság elve, épp megfelelő törvényhozási intézkedéseink 
hiánya folytán. 

Egy körülményre azonban a külföldi intézetek kérdésénél el nem 
mulaszthatom Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét felhívni. Európa-
szerte ujabban minderősebben érvényesül az a törekvés, elzárkózni 
minden elől, ami idegen s amit saját erőnkből is előteremthetünk. 

Ezzel az irányzattal nekünk is számolnunk kell s illetve a 
nemzeti erők fejlesztésének ezen irányzat révén érvényesülő elvét, sehol 
sem láttam jobban és az eredmény gyorsabb sikerével alkalmazva, 
mint éppen a biztosítás terén. 

Bármennyire barátja vagyok is a biztosítás terén a szabad 
versenynek, mégis egy igen ragy nemzeti és gazdasági érdek kötelez 
arra, hogy a nemzeti vagyon gyarapításának egyik legkiválóbb eszközét 
szerezzük meg azáltal, hogy magyar biztosítási vállalatok megindulását, 
versenyét megkönnyítsük a külföldiekkel szemben. 

Minél erősebb a külföldi intézet, annál veszedelmesebb annak a 
versenye. Lehet, hogy a biztosítottnak az ily verseny is előny, de csak 
átmenetileg addig, mig egy önkéntes, vagy erőszákos kartel nem 
jön létre, mint amely folyamatot sajnosan észlelhetjük a legutóbbi idő-
ben, amidőn egy müncheni érdekcsoport befolyása mind károsabban 
érvényesült a hazai biztosítás terén. 

A külföldi toké beözönlését és térfoglalását teljesen feleslegesnek 
és igen veszedelmesnek tartom, mert minél elnézőbbek vagyunk most, 
annál nagyobb nehézségekbe ütközik majd a hazai vállalatok bol-
dogulása. 

Különösen megengedhetlennek tartom, hogy külföldi biztositó 
szövetkezetek működhessenek hazánkban. A szövetkezeti eszmével 
legalább meggyőződésem szerint homlokegyenest ellenkezik, hogy egy 
szövetkezet nemzetközi működést töltsön be s nem kizárólag nemzeti 
feladatok megoldására alakuljon s működjék. 

Ám magván a szövetkezeteknek is adva a mód és lehetőség 
a viszontbiztosításban arra, hogy az üzleti szempontból szük-
ségesnek mutatkozó nemzetközi érintkezést s illetve üzletének ily 
módon való kiterjesztését létesítse, ez a nemzetközi kiterjesztési módja 
azonban az üzletnek, csak előnyére fog válni az illető szövetkezetnek 
s vele a hazai gazdasági érdekeknek. 

Épp ezen indokok alapján tisztelettel bátorkodom javaslatba 
hozni, hogy az uj törvény külföldi szövetkezeteknek üzletük Magyar-
országra való kiterjesztését tiltsa el. 

Külföldi részvénytársaságok, sajnos ezen indokok alapján a műkö-
déstől el nem tilthatók. De itt iá szabadjon Nagyméltóságod nagybeesü 
figyelmét Németország védekezésére felhívnom, amely mmden kereske-
delmi szerződéses jog daczára oly nehézségeket gördit a külföldi biz-
tositó vállalatok beözönlése ellen, hogy azok tért foglalni ott képtele-
nek és mégis Németországban a biztosítás oly lendületet és terjedel-
met öltött, mint sehol másutt a világon. 

Mi valósággal egy próba-országa vagyunk a biztositásnak s nincs 
év, hogy több-kevesebb külföldi biztosító-vállalat ne jönne be sze-
rencsét próbálni. Bevonul s kis idő múlva kudarczczal kivonul, nagy 
kárára az ügynek, mert a biztosítási anyag, a nagyközönség amúgy is 
gyenge bizalma meginog. 

Ezen törvényjavaslat legnagyobb érdeme kétségtelenül az volna, 
ha végeredményében a biztosítási üzletet teljesen magyarrá tehetné 
s a külföldi tőke nyerészkedésétől függetlenítené. Mi tőkeszegény 
ország vagyunk, nekünk tehát két kézzel kell megragadni minden olyan 
eszközt, amely az ország tőkeerejét s vela szolgáltatási képességét 
gyarapítja. 

S bizonynyal seholsem könnyebb ez eredmény elérése, mint épp 
a biztosítás terén, amely a kölcsönösség alapján épülvén fel, idegen 
tőke bevonása nélkül nemzeti alapokon is teljes sikerrel űzhető. 

A külföldi biztositó-vállalatokkal szemben érvényesítendő korlátozás 
módjaira egyébként a 4. §. enged reámutatnom. 
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Éz ezen szakasz által előirt üzletáganként kötelező egy millió 
korona biztositéki alap kimutatását s illetve lefizetését helyesnek tartom, 1 

de csak azon esetben, ha ez csak külföldi intézetektől, akár részvény-
társaság, akár szövetkezet, követeltetik meg, mig hazai vállalatoknál 
inkább az köttessék ki, hogy a tartalékalap mindenkor és elsősorban 
oly mértékben növeltessék, hogy az a tényleges koczkázatnak meg-
feleljen. 

Ezen biztositéki alapot még hajlandó volnék inkább emelni is 
akkor, amidőn másrészről meg van adva a jog a biztositási hivatalnak 
arra, hogy ezen maximumtól indokolt esetekben eltekintsen. 

A biztositéki alap ily magas összegben való meghatározását más 
szempontból nem is tartom indokoltnak, mert egy millió korona biztosi-
téki alap egy kezdő vállalatnál sok, egy nagy jégüzlettel s fix dijakkal 
dolgozó részvénytársaságnál pedig esetleg kicsiny. 

Ez mindenesetre a viszontbiztosítással okosan csökkentett koczkázat 
mérvétől függ. 

A szövetkezeteknél azonban ily nagy biztositéki alapra egyáltalán 
nincs szükség, amikor a szövetkezet tartozásaiért a tagok a biztosítási 
díjon felül is felelősséget vállalnak. 

Azért biztositéki alapra mégis szükség van ezeknél is és 200,000 
koronában vélvén maximumképp azt megállapítani, amelytől való eltérés 
csakis megyei, városi, vagy községi jellegű szövetkezeteknél volna 
megengedhető. 

Amennyiben a külföldi szövetkezetek működésének eltiltására 
vonatkozó javaslatom el nem fogadtatnék, ugy előző korlátozó intéz-
kedés kiegészítője volna, hogy az illető szövetkezet csak fix-dijakkal 
dolgozhatik s utánfizetést semmiféle czimen egy hazai bíróság előtt sem 
érvényesíthet, vagy külföldi bíróság határozata alapján nem végre-
hajtathat. 

Magában ezen két intézkedés is igen megnehezítené a külföldi 
szövetkezetek beözönlését. 

Hazai biztosító szövetkezeteknél kikötném, hogy a biztositéki 
alapot minden esetben kötelesek visszatéríteni a befizetőknek s illetve 
a tiszta jövedelemből fokozatosan megfelelő összegben pótolni, amiről 
különben a 7. § gondoskodik is. 

Ezen szakasz d) pontja azonban igen homályos intézkedést tar-
talmaz. E pont szerint minden biztosított fél egyúttal igen helyesen, 
tagjává válik a szövetkezetnek. Ezen szabály alól — úgymond a d) 
pont — csakis az állami biztositási hivatalnak bármikor visszavonható 
engedélye alapján lehet eltérésnek helye. 

Nem tudom mire czéloz e pont s miután nem tudom s értelme-
zésére sem vagyok hivatott, elmondom inkább azt, amit e pontban 
szabályoztatni óhajtanék. 

Minden biztosított, tagja kell hogy legyen a szövetkezetnek, min-
den külön belépési nyilatkozat aláírása nélkül, amint azt a kereskedelmi 
törvény követeli, egyszerűen az ajánlati lap aláírásával s a biztositás-
nak a szövetkezet részéről való elfogadásával az esetben, ha a bizto-
sított tag utánfizetésre is köteles. 

S miután a magam részéről a kölcsönös biztosítást elemi 
csapások ellen másként, mint vagy utánfizetési kötelezettséggel, 
vagy kár- s igény-leszállítással, mindkét esetben tehát a biztosítottak 
utólagos érdekeltségének a fentartásával — nem képzelem, így tehát 
szövetkezetet tagok nélkül egy lehetetlen lehetőségnek tartok. 

Az életbiztosításoál pedig, ahol fix-dijakkal dolgozik minden 
szövetkezet is, mert a koczkázat annyira kiszámítható, minden biztosí-
tottnak egyúttal tagnak is kell lennie, mert hisz akkor egy életbiztosító 
szövetkezetnek nem volna tagja. 

Ez indokokból egyúttal helyesnek tartom az e) pont intézkedését, 
mely szerint a biztosítás megszűntével megszűnik a tagság is, de épp 
a tagság megszűnésére vonatkozólag sajnosan nélkülözöm a törvény-
javaslat intézkedését s az a mai helytelen s illetve határozott káros 
joggyakorlatot továbbra is érvényben hagyja, mely szerint az elemi 
biztositási ágazatokban csak az első évi díj fizetése kötelező, nem is 
szólva az élet- és balesetbiztosításról, hol a biztosítás mikor és mily 
jogok és terhek mellett való megszüntetése nálunk egy teljesen 
szabadjára hagyott kérdés. S t z is egyik oka annak, hogy nálunk nem 
terjed kellő arányokban az életbiztosítás. 

De én csak a tűz- és jégbiztosításnál maradok. A 16. §. meg-
engedi, hogy több éves biztositások szerzési költsége öt évre oszt-
ható el. És ez helyes elv is, de nem akkor, ha a megszerzett bizto-
sított fél már az elfő év után odahagyhatja a társulatot és szerencsét 
próbál másutt, esetleg azon ügyes taktikát követve, hogy seholsem 
fizet s mégis biztosítva van. 

Ily módon a szerzési költségek felszaporodnak s azok biztosítá-
sát drágítják meg épp a szövetkezeteknél, akik elvállalt kötelezettsé-
güknek becsülettel akarnak megfelelni. 

De egy egészségtelen és erkölcstelen versenynek is a szülője, 
mert a társaságokat arra készteti, hogy a feleket egymástól elhódítsák, 
majd újból visszahódítsák s végül bizalmát a biztositó-vállalatok reali-
tása iránt teljesen aláássák ahelyett, hogy nem annyira régi biztosító 
felek időelőtti elhóditásában keresnék megélhetésük alapját, mint inkább 
uj biztosítottak toborzásával s ily módon a biztosítás áldásainak kiter-
jesztésével általános érdekeket is szolgáljanak. 

E törvénynek volna tehát feladata, hogy a többéves biztositások 
érvényét legalább öt évre kimondja, amitől való eltérésnek csak akkor 

van helye a fél részéről, ha a biztositási vállalattal — nem azonban díj-
hátralék okából — perbe került. 

Ezen intézkedés által az egész biztosítás ügye erkölcsösebb, a 
hazai intézetek prosperálása biztosabb alapokra helyeztetnék, ami egy 
uj törvényhozási intézkedésnek mindenesetre első rangú feladatát 
képezi. 

Nem szabályozza e szakasz sem a szövetkezetekre, sem a rész-
vénytársaságokra nézve a felmondás esetét. Ezzel ma a részvénytár-
saságok meglehetősen könnyen báDnak. Ha valamely helyen rendsze-
resen jelentkeznek a tűzkárok, sőt a jégkárok is, ott azonnal jön a 
felmondás minden indokolás nélkül, mert hisz igy mondja ezt a biz-
tositási kötvény. A fél tehát épp akkor nem élvezheti a biztosítás 
nyújtotta előnyöket és megnyugvást, amikor arra legjobban reá volna 
utalva. Más társulatnál persze hiába kínálkozik, mert az maga is 
igyekszik e helyen veszélyes koczkázataiból szép szerével szabadulni. 

Az ilyen magasabb erkölcsi szempontokból feltétlenül elitélendő 
eljárás megszüntetésének e ̂ törvény feladata tételesen intézkedni, 
hogy kibúvónak helye ne legyen s ne akkor mondja fel a biztositási 
vállalat ellen az szolgálatot, amikor ennek épp hasznát is lehetne venni. 

A felmondás joga a biztosító vállalatot csak akkor illethesse meg, 
ha a féllel perbe keveredett, vagy ha annak rosszhiszeműségét az állami 
biztositási hivatallal szemben igazolni is tudja. 

Nem intézkedik a törvényjavaslat e szakasza a szövetkezeti köz-
gyűléseken gyaborlandó szavazás mikéntje tekintetében. 

Vagy ki kell mondani a törvénynek, hogy az alapszabályok intéz-
kedései mérvadók, vagy a képviseltetés utján való közvetett szavazás 
valamely Németországban már bevált formáját a mi viszonyainknak 
megfelelőlesr átidomítva kell előírnia, de a mai rendszer teljesen tarthatat-
lan, a szövetkezeti tagok ellenőrzését és befolyását érvényre kell jut' 
tatni a legteljesebb mértékben a közgyűlésen. 

A 7. § f ) pontjában világosan volna kiteendő, hogy a kilépő 
tag a szövetkezet kötelezettségeiért tagsága utolsó üzletévére még 
szavatosságban marad. 

A 13. §. 2. pontjában kifejezésre javaslom juttatni, hogy csak 
magyar intézetek zálogleveleiben helyezhető el a díjtartalék, felveendő-
nek tartom azonban a szőlők felújítására adott kölcsönök kötvényeit, 
mert ez uton is szaporodik a biztosítandó tárgyak száma, és az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet által kibocsájtandó kötvényeket, melyek 
más fontos gazdasági érdekeket szolgálnak. 

E szakasz 3. pontjában kifejezésre óhajtanám juttatni, hogy a 
díjtartalék házakra adott kölcsönökben el nem helyezhető, aminek 
indokolását feleslegesnek is tartom, a biztosítottság azon foka mellett, 
amelyet a díjtartaléknál megkövetelünk. 

Ezen szakasz utolsó bekezdése egy egész helyén való kijelentést 
tartalmaz ugyan, de esetleg mégis félreértésre adhat alkalmat. 

Ki kellene mondania e szakasznak, hogy külföldi biztosító vállalatok 
hazai fiókjai kell, hogy kötvénykiállitási joggal bírjanak, egyébként itt 
nem működhetnek, mert ha a törzsintézet igazgatósága köti az üzletet, 
ugy könnyű volna a kibúvó a díjtartaléknak a külföldön való elhelyezése 
tekintetében. 

A 16. §. második bekezdésére vonatkozó észrevételemet már 
a 7. §. c) pontjával kapcsolatosan tettem meg. 

A 18. §. igen fontos intézkedései talán hozzá fognak járulni 
ahoz, hogy a sok, nálunk csak névleg szerepelő, de már tényleg teljesen 
bekebelezett biztosító vállalat megszűnjön s tisztuljon a helyzet s ne 
legyen megtévesztve a közönség legalább az által, mintha a névleg 
még szereplő társulat független s illetve az anyaintézettől idegen volna. 

De a legmesszehatóbb intézkedés mégis hiányzik a szakaszból s ez 
a kartelszerződések bemutatása s azok érvényességéhez az állami 
biztositási hivatal jóváhagyásának kikérése. 

A kartelszerződések nem viszontbiztosítási szerződések, tehát a 
szakasz értelmében nem is volnának bemutatandók az állami biztositási 
hivatalnak. Ámde micsoda szabad verseny az, fehol ez csak a 
törvényekben, tehát papiroson van meg, de a gyakorlatban csak a 
gyengébbek ellen érvényesül? 

A kartelben álló, Magyarországon működő társaságoknak szabad 
egy szövetkezet ellen törni megengedett, meg nem engedett eszközökkei 
a szabad verseny ürügye alatt, de nem szabad a dijakra, kötvényfel-
tételekre vonatkozó megállapodásaikat, a biztosított fél érdekeit teljesen 
mellőző feltételeikeit egy részrehajlatlan fórumnak elbírálni a szabad-
verseny ürügye alatt. 

Á kereskedelmi tőrvény előírja ugyan, hogy a kartelszerződések 
a közgyűléseknek bemutatandók, ilyen esetről azonban, daczára a 
kartelek szép virágzásának, a részvénytársaságok annalesei nem 
adnak hírt. 

A biztositó-társulatok eddig ugy indokolták a kartelszerződések 
be nem mutatását, hogy azok viszontbiztosítási szerződések,—most, hogy 
az uj törvény a viszontbiztosítási szerződések bemutatását beköveteli, 
valószínűleg eredeti rendeltetésükhöz képest kartelszerződésekké 
transzformálódnak át, hogy a bemutatást elkerüljék. 

Én nem vagyok ellensége a karteleknek, sőt bizonyos esetekben, 
bizonyos viszonyok között, mint a szabadossá vált szabadverseny ter-
mészetes korlátozóit és egészséges szabályzóit szükségesnek tartom. 

Tekintve azonban azon fontos gazdasági és erkölcsi szempontokat, 
I amelyek a kartelek által érintvék, elengedhetlen szükségnek tartom, 
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hogy minden egyes kartelsz eraődés szükségessége, hatása és tartalma 
egy független s érdektelen fórum által elbíráltassák s ezen birálaR, ered-
ményétől tétessék függővé i innak • érvényesítése. 

Egyébként a kartel ugy erkö!csi, mint gaedasági szempontból 
elitélendő veszedelmes eszKöze lesz a gyengébb versenytárs megsemmi-
sítésének és a közönség kizsákmányolásának, amely a szabad verseny 
hijján csak a kartellre vein. a utalva. 

i Ha az állami biztosit; isi hivatal szükségét fogja a®nak 'látni, hogy 
a tisztességes verseny (érdekében bizonyos kölcsönös megállapodások 
létesíttessenek, akkor maga. fogja /azokat kezdeményezni, -vagy ilyenek 
kezdeményezésének gátat nem emel. 

Bízva Nagymétóóságod bölcs belátásában, vetettem fel a kartel-
szerződések kérdését, mely épp a i biztosításra vonatkozólag rég foglal-
koztatja a gazdasági iköz véleményt, anélkül azonban, hogy eddigi 
törekvését, mely a kartaüek ellenőrzését s nem feltéliem megszüntetését 
követelte, siker koronázta volna. 

< E törvény íkereíén <belül jogosan és szükségszerűen vehető fel a 
karfcelkérdés és -sikerrel, azaz közmegelégedésre oldható is meg, 
anélkül, hogy egy ikittön karteltörvény létesítését kellene bevárni, ami 
annál kevésbé sem volna indokolt, .-mert a biztosítási kartelszerződések 
elbírálásához iá <volna illetékesebb, <mint az állami Mztositási hivatal. 

-lA törsrényjajraslat JM. fejezete az állami szakügyeletről intézkedik 
s illetve annak kiterjedését körvonalozza. 

\&z állami biztosító hivatal ellenőrzési jogát szívesem üdvözlöm és 
szükségesnek tartom minden téren, értve az üzletvitel minden ágazatát. 
A vonatkozó fejezet ^intézkedéseit mégis tulszigoruaknak tartom. 

Azaz, nem is a seigor ellen van kifogásom, mint inkább az ellen, 
rhogy a biztosító vállalatok e fejezet jelenlegi fogalmazása mellett, 
védtelenül vaiwak tótéve -.az állami biztosító hivatal esetleges önkényé-
nek, ^siklatásainak, szftkérteímetlenségének. 

Mert csalhatatlanságot senki sem követelhet magának, még az állami 
1 biztosítási hivatal -sem, Jegyen az bár a legkitűnőbb erőkből meg-
. alkotva, -aminthogy >aem bizonyos, hogy a legkitűnőbb szakerők nem 
szívesebben más jövedelmeeőbb állásokban fogják tehetségüket ka-

imatoztatni. 
Veszedelmesnek ttartom, hogy az állami biztosító-hivatal felügye-

Heti hatásköre részleteseiben nincs körvonalozva, mert egyébként 
könnyen oda fejlődhetik az ellenőrzée, hogy minden egyes biztosító-
vállalat egy külön osztályt ilesz kénytelen szervezni tisztán arra a 
czélra, hogy az a feiztoeitó ihivaíal által kívánt kimutatásokat, módo-
sításokat stb. kidolgozza. 

Ez túlságos bürokratizmusra vezethetne, a mi csak a biztosítottak 
kácával járna, 

Nagyon is helyeslem azt a több oldalról felvetett eszmét, hogy 
az állami biztesitó-hivatal -végzései felebbezhetők legyenek a közigaz-
gatási bírósághoz. A biztosítás lügye van oly ifontos, van oly kiterjedt, 
hogy annak külön szakreferensei lehessenek e magas birói testü-
letben is. 

'Talán csa'k az emiitett részletezés hiányának tulaj donitható, hogy 
a törvényjavaslat ezen szakasza egyáltalán nem terjeszti ki az állami 
ihiztosiíó-hivatal .ellenőrzését .olyan dolgokra, amelyek épp a legszor-
gosabb felügyeleteit igénylik. 

•Ilyen egyik a kötvény feltétetek. Ezek képezvén a biztosítási üzlet 
alapját., kell, hogy azok az állami biztosító hivatal jóváhagyását bírják, 
Korántsemazt czélzom ezzel, hogy az összes biztositó társulatok kötvény-
feltételei egyenlők legyenek, mint inkább azt, bogy egyenlő elveken 
épüljenek fel, a fennálló törvényeknek és az alapszabályoknak meg-
feleljenek, világosak, mindkét félre félreérthetlenül kötelezők legyenek. 

De a kötvényfeltételek egyik véleményem szerint legfontosabb 
részére külön is szabadjon Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét fel-
hívnom. Ez a szakbecsü. 

A szakbecsü jelenlegi szervezete az, hogy a fél és a biztosító 
vállalat ís egy-egy tagot neveznek az úgynevezett kompromisz-biróságba, 
amely két tag elnököt, a biztosító vállalat által ajánlott három tag 
közű választani köteles, ha megegyzés létre nem jön, akkor a vállalat 
által választott elnök elnököl, 

A vállalat a biztosítottal szemben ugy áll igazság dolgában, mint 
2 : l-hez. 

De ez csak a dolog egyik része, ami persze untig elég arra, hogy 
mindég a biztosító vállalatnak legyen igaza. 

Aki a kompromisz-biróságba belemegy, annak 100 frtot kell 
deponálni a költségek fedezésére. 

Már most ugyan hányan akadnak a biztosítottak sorából, akik 
100 frtot bármikor deponálni birnak s akik birnak, azok közül hány 
oly könnyelmű akad, aki a biztos pervesztés tudatában még 100 frtot 
is reá fizessen a szenvedett megrövidítésre ? 

Ennek a kényszerhelyzetnek az a vége, hogy a károsult és meg-
rövidített felek 99%-ra elfogadja a vállalat becsüjét s legfeljebb 1%-a 
fordul jogorvoslatért a rendes bírósághoz. 

A választott biróság intézménye pedig igen fontos, mondhatnám 
nélkülözheti en a biztosítási üzletből folyó vitás kérdések mindkét rész-
ről kívánatos gyors lebonyolítására; 

Ezt az intézményt a jelen törvényjavaslatban kellene részlelesen 
felépíteni, annak megalkotási módját, működését, hatáskörét körvonalozni 
is illetve kötelezőleg megállapítani minden biztosítási vállalatra. 

Különösen az elemi károknál felette fontos, hogy a valódi kár 
gyorsan, illetve idejében megállapittassék s a károsult fél mielőbb 
pénzhez jusson. Ha a törvényjavaslat nem gondoskodik ai-rólV 
hogy épp a kár megállapítása körül a biztosított fél érdekei minden 
körülmények között megóvassanak, akkor meddő minden ellenőrzése a 
központnak s a törvényjavaslat a visszaélések legtágabb kapuját hagyja 

Különösen fontosnak tartom e kérdésnél a koitségek szabályozását 
ós. A biztosító vállalat ne a tizedik vármegyéből utaztasson le egy 
országos képviselőt, vagy valamely más országos kapaczitást 10Ö—200' 
•koronás napidíjjal a helyszínére, csak azért, hogy az eljárást drágítsa,, 
'hogy lekötelezetteket szerezzen magának, mert a szakbecsü eredményétől 
ő nem tarbat, az eredmény mindig biztos — kettő egy ellen. 

A helyszínién, vagy annak közelében bizonyai mindig akadnak 
igazán - szakértő és megbízható egyének, akik a választott biróság 
tisetét, ha nem is oly drágán, de mindenesetre igazságosabban fogják 

A biztosító vállalatok mérlegeinek s illetve zárószámadásainak egy 
igen érdekes tétele az ugywevezett „künlevőségek". Azt hiszem azoknak a 
Mnlevőségek tényleges értékének a megállapításánál nagy szerepre 
hivatott az allami biztosítási hivatal s épp azért csodálkozom rajta, 
hogy a törvényjavaslat ML fejezete erre egyenest reá nem utal. 

A nyereség-és veszteség-számla és ezzel kapcsolatosan a vagyon-
1 mérleg realitása főként a „künlevőségek" valódi értékének a megálla-
pításától fögg. Nem akarok e kérdésnél sokáig inmorálni, mert tudom, 
hogy ezen állításom helyességéhez szó sem fér. 

A IH. íejeze*ttel kapcsolatosan vélem leghelyesebben felemlíteni, 
hogy az állami biztosítási hivatalnak ne legyen joga a biztosítottak 
névsorát még szövetkezetekből sem bekövetelni s illetve kívánatosnak 
tartanám, ha a törvényjavaslat e fejezetébe ez határozottan kifejezésre 
jutna. 

A kereskedelmi törvény kötelezővé teszi ugyan a biztosító szövet-
kezetekre nézve is a tagok bejelentését, de ez csakis az üzletrészes 

, tagok s nem egyúttal a biztosított tagok bejelentésére vonatkozik. Nem 
t̂artanám legalább az üzleti titok sértetlensége szempontjából meg-

engedhetőnek az ilyen követelést vagy magyarázást, mert a két tagság 
között igen lényeges a különbség, de meg mert igy a szövetkezetek 
üzlete egy nyitott könyv volna, amelyből a verseny kénye-kedve szerint 
hódittatna, 

A törvényjavaslat 38—39. §. intézkedését, csak a legnagyobb 
mértékben tudom helyeselni. A 38. §.-t csakis azzal szeretném 
kiegóssitve látni, hogy a biztosítási ajánlat tartalmazza a kötvényfel-
tételeiket, a szövetkezeteknél pedig egyúttal az alapszabályok azon 
részét, amelyek a tagok jogait és kötelességeit érintik, miután a bizto-
sító fél által aláirt ajánlat volna nézetem szerint egyúttal a kötelező 
nyilatkozatnak tekintendő. 

Ezzel be is fejeztem volna a törvényjavaslat részleteire vonatkozó 
észrevételeimet. Ezek kapcsán azonban egy gondolat formálódott ki 
bennem, amelynek, bár csak formákra vonatkozik, mégis kifejezést óhajtok 
adni, mert sokszor a forma is befolyással bir a dolgok lényegére. 

A törvényjavaslatnak nézetem szerint az általános intézkedéseken 
. külön fejezetben kellene foglalkozni a kölcsönös biztosító szövet-

kezetekkel, külön a részvénytársasági biztositókkal, mert bár a két-
féle alakulás ugyanazon feladatokat szolgálja, mégis a módban, az 
essközökben, a czélzatokban annyira különbözőek, hogy azzal már 
alkotandó törvényben is számolni kellene. 

Minden tekintetben más elbírálás alá esnek a szövetkezetek, mint 
a, részvény-társaságok, különösen akkor, ha az általam az előzőkben a 
szövetkezetekre vonatkozólag kifejezett nézeteim, Nagyméltóságod 
helyeslésével talákozni szerencsések. 

Már ily alapon foglalkozik a kereskedelmi törvény is a részvény-
társaságokkal és szövetkezetekkel, mely utóbbiak azonban tekintve az 
utóbbi években konstatálható örvendetes térfoglalásokat, a törvény-
hozás különleges figyelmét és gondoskodását kiérdemlik. 

De már magában a szövetkezés eszméje is oly nemes, oly külön-
leges, hogy az a részvénytársasági formával semmiféle vonatkozásban 
sincs, mert mig a részvénytársasági forma alapja az üzlet, czélja a 
nyereség, addig a szövetkezet alapja és czélja egy: társulás önsegély 
ezéljából, a nyerészkedés teljes kizárásával. 

Tiszteletteljes véleményemet Nagyméltóságod nagybecsű figyelmébe 
és magamat szíves jóindulatába ajánlva vagyok, 

alázatos szolgája: 
Bubinék Gyula, 

az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
ügyvezető titkára. 
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' Gazdasági üzemekiben, uradalmakban, tejgazdaságokibalt, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált 
évek óta 

Porce l l án -Ema i l -Fes tékünk (Pef . ) Bessemer fes tékünk ( v é d j e g y ü i i ő ) 

mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-
ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felii-

i letet nyújt, mely t e j és vajKezelési helyisével*, géphá-
8 zak, konyliálí, fürdőszobák, folyosók, Istállók, 
I klosetek stb. részére felette. ezélszerü, 

mint feltéllenü megbízható rozsdavédő szer mindennemű i 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, f 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő kónservá'ó szer. Tar- ' 
tósabh, szaporább és a különféle behatásoknak-sokkal jobban ellenáll, 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok. 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony. 

Bladó 
s i m a é s g y ö k e r e s s z ő l ő v e s s z ő . 

Gró f Zichy János fövsnyi szőlőtelepéről tel-
jesen érett, peronospora- és jégmentes nagy mennyiségű 
sima és gyökeres fajtiszta szőlővesszők tavaszi szállításra 
eladók: sima ezre : 2 éves gyök. ezre 
Olasz rizling ... __„ 8 korona — korona 
Mézes fehér ... ... 8 „ — „ 
Fehér burgundi 10 „ 28 „ . 
Zöld sylváni ... 8 „ '28 
Ezerjó .. 8 „ — 
Kövidinka „.__ [ 8 „ . 28 
Madelaine angevine ... 8 „ 20 „ 
Chasselas blane croquant 12 , — , 
Chasselas rouge 16 „ — 
M. Passatutti... „L ... 24 — 

A szőlővesszők szokványminőségüek- ültetésre elké-
szítve. . 

Az árak csomagolva és vasútra szállítva értendők. 
Az összes ár szállításkor utánvételeztetik. 

grendelések Uradalmi intézőség ozimére Fö-
vény-puszta. n. p. Tácz (Fejérmegye) kéretnek, hol 
bővebb felvilágosítás is nyerhető. 313 

A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, bor jn, juh, kecske, bárány és sertések 

HÜ"" bizományi eladásával 
f o g l a l k o z i k . 

A bizományába küldött állatokat — kísérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az 
eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében 

megfelelő előleget nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők : 

Vá§árpénztár, Budapest, Fcrenczvér«§. 
Levél-, sürgöny, telefonczim: .VÁSÁRPÉNZTÁR—BUDAPEST." 35 

Budapest, Köztelek. 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „Magyar SzesztermelS" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZE8Z-
TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

7144 

Árverési hirdetmény. 
Méltóságos Gróf Esterházy Miklós Móricz úr Kuhland 

simmenthali tenyészetéből 

15 drfo számfeletti telién (3 borjus 5 friss fejős) . 
3 „ 2 éves ttsző 

f . évi márczius 18 án délután 2 órakor 
Ászáron (állomás Kisbér) a volt nagykorcsma udvarán 
szóbeli árverés utján darabonkint és-készpénzfizetés mel-
lett a kikiáltási áron felül legtöbbet igéró'nek el fog 
adatni. 

Csákvár, 1900. február hó 28. 

504 Az uradalmi főtisztség. 

Magyar kir. államvasutak 
25777. szám. 

Hirdetmény. 
(Uj személy- és podgyász díjszabás életbeléptetése a Hegyes—Feketehegy—Pa-

lánkai h. é. vasúton). 
Ezen h. é. vasúton f. é. márczius hó 1-én uj személy és podgyász díjszabás 

lép életbe, melylyel az 1897. évi márczius hó 1-én életbelépett dijszabás érvé-
nyesen kivül helyeztetik. 

Az uj dijszabás a m. kir. államvasutak dijszabás elárusító irodájában (Buda-
pest, Csengery-utcza 33. sz.) 20 fillérért kapható. 

Rudapest, 1900. fébruár 15-én. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik). 

TTadó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaja 
szőlőjéből a következő 

európai és gyökeres szőlővesszők 
eladók. 

1 éves 
gyökeres európai vesszők. 

Olasz Rizling 15,000 ezre 14 frt 
Nagy Burgundi... __ 5,000 , 14 „ 
Mézes fehér 3,000 „ 14 „ 
Szent-Lőrincz 2,000 , 14 , 
Nemes Kadarka ... 500 „ 14 , 
Yeltelini piros 3,000 „ 14 „ 
Madelaine angevine 1,000 , 14 , 

2 éves 

gyökeres enrópai vesszők. 

Olasz Rizling ... ... 8,000 ezre 18 frt 
Chasselas blanc ... 1000 „ 18 , 
Nagy Burgundi ... 1000 , 18 „ 

OrszágosMagyar GrazdaságiEgyesűlet 
B u d a p e s t 

igazgatójához 

„ K ö z t e l e k " i n t é z e n d ő k . 
Az elszállítás tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A megrendelésnél 

vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik be. 
Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 

I g a z g a t ó . 


