
E testület kemény kézzel törte meg a bűnözést, mely har
cot a szegedi vár képe, éheztető láda, rabkoporsó szem
léltet.

Innen sétánk a polgári korszak börtöneinek bemutatá
sához vezet. Hazánkban a nagy átalakulásokat sürgető 
reformkor kiválóságai. Deák Ferenc, Eötvös József, 
Szemere Bertalan fogalmazták meg, hogy a büntetésnek 
nem a sanyargatás, a bosszú a célja, hanem a megelőzés 
és a  nevelés. Ennek szellemében az 1878-as Csemegi- 
kódex büntetési rendszerének középpontjává a szabad
ságvesztést tette, melynek végrehajtását a polgári kor 
rendelkezései részletesen meghatározták.

Az állami igazságszolgáltatási szervezet 1871-es meg
teremtését követően az abszolutizmus idején létrehozott 
fegyintézeteken túl újakat is létesítettek, továbbá tör
vényszéki és járásbírósági fogházakat, javítóintézeteket 
építettek. Ezekben az elítéltek már nem tétlenül múlatták 
az időt, hanem a közösség és saját maguk számára hasz
nos munkát végeztek.

E korszakot a különböző intézetek látképei, alaprajzai 
szemléltetik az 1772-ben alapított első országos börtön
től (Dornus correctoria), a Pozsony vármegyei Szempc- 
től az 1896-ban létesített budapesti gyűjtőfogházig.

A rabok életét, munkáját számos fényképfelvétel mu
tatja be. Különösen érdekesek az -  időhiányban nem 
szenvedő -  fegyencek bámulatos kézügyességét bizonyí
tó, általuk készített türelem-üvegek (közönséges

Jog
italospalackokban, nagy türelemmel felépített szobor, 
épület-ábrázolások). A különböző rabmunkák anyaga 
változatos: szilvamagból, kavicsból, rongyból, kenyér
bélből készült alkotásokra csodálkozhatunk. Figyelemre 
méltó a gyűjtemény e részében egy váci rabnak az I. vi
lágháború idején készített, kb. 2 méter magas világórája, 
melyet csaknem egészében fából épített.

A szomszédságban elhelyezkedő, „A börtönőr lakása” 
című rész szabadkéményes tűzhellyel ellátott helyiségei 
a XIX-XX. század fordulójának kisvárosi enteriőrjét 
mutatják be.

A kiállítás utolsó terme a büntetőjognak a hatalom po
litikai ellenfeleivel szembeni felhasználását szemlélteti a 
Dózsa-parasztháborútól az 1919-es ellenforradalomig. 
Számos kép, plakát, okirat-másolatok (pl. II. Rákóczi Fe
renc 1703-as halálos ítélete, Wesselényi Miklós, Kossuth 
elítélésének dokumentumai), a Martinovics-összeeskü- 
vés vezetőinek kivégzőszéke mutatják be a magyar törté
nelem felkeléseinek, forradalmainak, mozgalmainak le
verését követő megtorlást.

A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum kiállítása nem 
lélekemelő ugyan, de történelmünk és a hajdani büntető
jog megismeréséhez, szemléltetéséhez kiváló segítséget 
nyújtó tárlat, mely bátran ajánlható minden szakember és 
más érdeklődő számára.

Nánási László

003. november 6-án tanúi lehettünk Dr. Horváth At
tila egyetemi adjunktus (ELTE-ÁJK, PPKE-JÁK) 
oktató és kutató tudományos munkássága döntő fon

tosságú eseményét képező PhD védésének. A védés tár
gyát képező értekezés címe: A részvénytársaságok és a 
részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon (külö
nös tekintettel a kereskedelmi jog fejlődésére)

A védésre kijelölt helyiség, az Eötvös Lóránd T u
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ta
nácsterme 16 órakor zsúfolásig megtelt érdeklődő ta
nár kollégákkal. Fiatal doktorandusz hallgatókkal, 
valamint lelkes demonstrátorokkal, biztosítva a hiva
talos eljárás baráti hangulatban való lefolyását. M in
denki elfoglalta helyét és a falakat díszítő festm énye
ken ábrázolt, nagyra becsült jogtudósaink figyelő te
kintetei alatt bevonult az ÉLTE Doktori Tanácsa 
képviseletében a három tagú Bizottság: Dr. Ruszoly 
József elnök, egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudo
mányok akadémiai doktora, Dr. Rácz Lajos egyetemi 
docens és Dr. Stipta István egyetemi tanár. A Bizott
ság elnöke hivatalosan megnyitotta a PhD védést, a 
titkár szerepét ellátó Dr. Rácz Lajos pedig ismertette 
a  jelölt szakmai önéletrajzát. Tekintettel arra, hogy a 
munkahelyi vita során a je lö lt m ár összefoglalta dok
tori dolgozata lényegét, ezúttal nem találta szüksé
gesnek a felszólalást, így sor kerülhetett az opponen
si vélem ények ismertetésére.

A  m agyar
részvénytársaságok és a  
részvénytársasági jog  
története

DR. HORVÁTH ATTILA PhD VÉDÉSÉRŐL
Dr. Zlinszky János, nyugalm azott egyetemi tanár, 

az Állam - és Jogtudom ányok akadémiai doktora, hi
vatalos bírálói tisztének eleget téve először is leszö
gezte, hogy a doktori értekezés formai és tartalmi kö
vetelményei megfelelnek a  fokozat elnyerésére előírt 
feltételeknek. Kiemelte, hogy a m unka önálló, je len
tős forrásanyagot szakszerűen felhasználó, azokból 
új eredm ényeket kim utató és további kutatandó kér
déseket feltáró megállapításokat tesz. Ezért javasol
ta, hogy a Bizottság a  nyilvános vitát tűzze ki és an
nak eredm ényétől is függően tegyen javaslatot a je 
lölt részére a tudományos fokozat odaítélésére.

A bírálat összegző javaslatát részletes, külön ta
nulm ánynak is beillő indoklás követte. A kiinduló
pontot a  dolgozat tárgyának és céljának meghatáro



zása jelentette. E szerint a dolgozat tárgya a  rész
vénytársaságok és a  részvénytársasági jog  m agyaror
szági kialakulásának elemzése, célja pedig a rész
vénytársaság mint gazdasági jelenség feltűnésének, 
szerepének, majd ezt követően annak jogi szabályo
zását bemutatni, az intézmény m ind gazdasági, mind 
jogi nemzetközi hátteréből kiindulva a kezdeti for
máktól az 1875. évi Kereskedelmi törvény megjele
néséig terjedő időszakban.

A bíráló az általános értékelés keretében méltatta 
azt a hatalmas irodalmi és forrásanyagot (1700 hivat
kozott irodalmi cím és 80 folyóirat), am elyre tám asz
kodva a je lö lt a vizsgált tárgyal kibontotta. Önálló
nak tartja ezt a jegyzéket, kiemelte, hogy még ott 
sem támaszkodik előzm ényekre, ahol tehette volna, 
nem ékeskedik idegen toliakkal.

A részletes értékelés a dolgozat felépítéséhez iga
zodott. A rövid bevezető rész után, am ely fogalmi 
meghatározást tartalmaz, a  részvénytársaságok kiala
kulásának európai történetét vázolja fel a dolgozat, a 
bíráló által szerencsés arányúnak talált összefogla
lásban. A részvénytársasági jog  fejlődése európai út
jának felvázolása kitűnő alátámasztásul szolgál a 
magyar kibontakozás m enetének ism ertetéséhez. 
Különösképpen értékelte a Széchenyi vállalkozásait 
bemutató és elem ző részt, amely azon túl, hogy kü
lönösen sok új kutatási anyagot tartalmaz és feltáró 
jellegű, világosan mutatja, hogy a hazai kibontako
zásban a személyes példának milyen jelentősége 
volt. A dolgozatban a bíráló azt a ma is aktuális prob
lémát fedezi fel, amely abban nyilvánul meg, hogy a 
személyes mozzanat, a személyi vonzerő elm arad és 
ezt a törvény garanciáiba vethető bizalom igyekszik 
pótolni. Az 1867 után kezdődő gründolási láz és az 
ezt követő 1873-as válság azonban azt bizonyítja, 
hogy a  személyes bizalom helyébe még nem lépett 
az intézményi szabályozottság jog i biztosítéka.

Zlinszky János professzor úr érdekességképpen e l
mesélte a Lánchíd részvények ügye néven elhíresült 
történetet, ami nem tartozik ugyan közvetlenül a 
részvényjog fejlődéséhez, de a mostani politikai m o
rált ismerve, mindenképpen tanulságos.

A részvénytársaságokkal kapcsolatos szédelgések 
megérlelték a helyzetet modernebb szabályozásra, 
amit a Kt. oldott meg a gazdasági társulások jogának 
részletes rendezésével, amit a jelölt ism ertet dolgoza
tában. M égis ebben a részben a bíráló elvarratlannak 
érzi a szálakat.

A munka fő erényének annak a  folyam atnak a be
mutatását tartja, amely a XIX. század folyamán ment 
végbe és abban nyilvánult meg, hogy a  részvényva- 
gyon tulajdona dologi jogilag teljesen elvált a  rész
vénytársaság vagyonának tulajdonától. A részvé
nyes, mint tulajdonos rendelkezési jogosultsága szin
te teljesen kiüresedett és átment a társaságot vezető, 
nem szükségszerűen tulajdonos szakem berek kezé
be. A bíráló ugyanakkor hiányolja az eredmények 
summázását, de módot adott a szerzőnek arra, hogy

válaszában ezt pótolja.
Annak tanúságaként, hogy a m unka gondolatéb

resztő és aktuális kérdések felvetését is lehetővé te
szi, a bíráló hangot adott annak a következtetésének, 
miszerint a részvénytársaság -  tekintettel arra, hogy 
vezetősége a  tagok hasznában csak áttételesen, a m a
ga hasznában viszont közvetlenül érdekelt -  csak 
olyan vagyonok kezelésére alkalmas, amelynek el
sődleges vagy egyetlen célja a  haszonra törekvés.

Éppen ezért opponensi véleményének lezárásakép
pen felteszi azt a kérdést, hogy nem kellene-e a köz
vagyon kezeléséből e belső ellentétet hordozó intéz
ményt tudatosan kiiktatni, más formációval felválta
ni. A problémafelvetéssel érzékelteti, még rengeteg 
megválaszolásra váró kérdés van, mely a fiatal kolle
gákat új tudományos kutatási feladatokra ösztönözhe
ti, ugyanakkor azt is sejteti, minél jobban elmélyül a 
tudós elme a kutatásban, annál több kérdése lesz.

Dr. Lenkovics Barnabás, egyetemi tanár, szintén 
külön tanulmánynak is beillő bírálói véleménye há
rom részre bontva értékelte Dr. Horváth Attila PhD 
értekezését. Az általános értékelés után az egyes 
részleteket külön-külön is kielem zte, végül pedig 
mint hivatalos bíráló javaslatot tett a Kari Doktori 
Tanácsnak.

A kiindulópont ebben az opponensi véleményben 
-  ahogy az a  hatályos polgári jogot oktató egyetemi 
tanártól várható - ,  a részvénytársaság napjainkban 
m ár letisztult fogalmának meghatározása, valamint a 
jogintézm ény körüli viták alapjául szolgáló megálla
pítások felvetése. Innen ju to tt el annak megfogalma
zásához, a jogtörténetírás hogyan szolgálhatja a jelen 
problémáinak megoldását és a jövő  útjának egyenge- 
tését. A részvénytársaság körüli viták ugyanis nem 
ültek el, holnap is hasonló, talán még súlyosabb vi
ták várhatók. A viták rendezéséhez, alapvető kérdé
sek m egválaszolásához pedig m indig nagy segítséget 
nyújt az adott jogintézm ény történeti gyökereinek 
feltárása, a kialakulása körüli körülményeknek az is
mertetése, a m ár elkövetett hibákra való rámutatás és 
a hibák kiküszöbölése.

Rátérve a dolgozat konkrét értékelésére három 
problémát világít meg közelebbről és mutat be rész
letesebben a bíráló. Az első problém a a részvénytár
saságon belüli hatalom m egosztás kérdésköréhez 
kapcsolódik. Dr. Horváth Attila a  részvénytársaságot 
az „individualista kapitalizm us magánvállalatának 
legtökéletesebb szervezeti form ájaként” jellem zi. Ha 
figyelembe vesszük Kuncz Ödön máig érvényes 
megállapítását, m iszerint „a részvénytársaság a leg
kisebb tőkepatakokat is képes a gazdasági élet nagy 
folyam ába bevezetni” , némi ellentm ondás fedezhető 
fel. Ez az ellentm ondás azonban csak látszólagos, hi
szen a részvénytársaság eszményi össztőkés, amely a 
gazdasági forgalomban individuumként viselkedik. 
Ez a tulajdonsága a  legnagyobb előnye, de ebből 
szárm azik a legnagyobb hátránya és veszélye is. A 
tényleges döntéseket ugyanis nem a  részvényesek



összességéből álló legfőbb döntéshozó szervként 
meghatározott közgyűlés hozza, hanem néhány m eg
határozó nagyobb részvénytulajdonos vagy az álta
luk kiválasztott menedzser. Ez a probléma elvezet a 
felelősség kérdéséhez, hiszen a vezető tisztségvise
lők sok kis tőketulajdonos vagyonával gazdálkod
nak, ezt kockáztatják.

A másik általános probléma a  részvénytársaság
alapítással való visszaélés lehetősége. A viszonylag 
differenciált garanciális szabályok ellenére m a is 
vannak visszaélések, sőt m ára a szélhámosságok mó
dozatai kifinomultabbá, így nehezen leleplezhetővé 
váltak. Ezért a bíráló a jogos önvédelem legbiztosabb 
eszközének a tájékozottságot tekinti. Ennek a kívá
nalomnak eleget tesz a jelölt az ún. svindli alapítások 
köréből hozott számos példával.

A harmadik probléma ismét visszavezet a felelős
ség kérdéséhez. Különösen a nagy méretű és m ulti
nacionális részvénytársaság tulajdonelméleti szem 
pontból a legsúlyosabb probléma a tulajdonjog elsze
mélytelenedése. Ez a személytelenség egyfelől a tu
lajdonosi érdekeltség megszűnését eredm ényezi, sőt 
ami rosszabb, a tulajdonosi érdekeltséggel szemben 
egy menedzsment saját elkülönült érdekeltsége ke
rülhet túlsúlyba. A vezető tisztségviselőknek a társa
ság és az egyes tagok érdekeinek elsődlegessége 
alapján kellene eljárniuk. Ha ez nem így történik, a 
részvénytársasági tulajdoni forma a szétesésnek van 
kitéve, illetőleg ezt elkerülendő egy erősebb közjogi 
beavatkozást indukálhat. De lehet-e a társaság érde
keinek letéteményese az állam?

A bírálói vélemény második része a dolgozat 
egyes részleteit értékeli. A dolgozat csaknem fele 
nem magyar, hanem európai kereskedelmi jogtörté
net. Ezáltal a szerző kiválóan illusztrálja, M agyaror
szágon hogyan indult be az a gazdasági és társadalmi 
fejlődés, amely Nyugaton m ár másfél évszázada zaj
lott. Számos példa tanúskodik arról, hogy a magyar 
jogi és politikai gondolkodás figyelemmel kísérte a 
Nyugat-Európai fejleményeket és erőfeszítéseket tett 
hazai alkalmazására. Európa jogi mintáinak követése 
és nemzeti adaptálása ma is aktuális -  jegyzi meg Dr. 
Lenkovics Barnabás.

Örvendetesnek tartja, hogy napjaink jogpozitivista 
világában ez az értekezés, a kereskedelmi jog  kiala
kulásáról szóló történeti részében komoly jogelm éle
ti, sőt jogfilozófiai kérdéseket is felvet. Számos ré
szében a jogtudományi háttéren túl a gazdasági, tár
sadalmi hátteret is felvázolja, am it a korabeli sajtóból 
és irodalomból vett idézetekkel színesít. így a mai 
pozitivista jogtudományban Dr. Horváth Attila do l
gozata nem divatos de izgalmas, érdekes olvasmány. 
Széchenyi István részvényalapítási kísérletei érde
kességükön túl jelzik, hogy a részvénytársaság mi
lyen sokféle tartalommal való kitöltésére alkalmas, 
ezen alapítások kudarcai ugyanakkor elvezetnek a

ma is aktuális kérdéshez: részvénytársaságot vagy 
közalapítványt, részvénytársaságot vagy közhasznú 
társaságot alapítsanak.

A sokszínűség a dolgozatnak előnye, de ez esetben 
is beigazolódik, hogy ilyen eklektikus tartalom  ese
tén különösen nehéz a dolgozatot jól m egszerkeszte
ni. A bíráló azonban nem tekintette súlyos hibának a 
szerkezeti hiányosságokat, hiszen a hatalm as meny- 
nyiségű irodalmi anyagot, idézetet feldolgozó érde
kes olvasmány bőven kárpótolja az olvasót. Az op
ponens azonban hiányolja a befejezést, a dolgozat 
ugyanis az 1875-ös Kt. felügyelő bizottságra vonat
kozó részével hirtelen véget ér. M árpedig jó  lett vol
na befejezésképpen utalni a Kereskedelmi törvény 
utóéletére. Utolsó megjegyzésként az új társasági 
törvényt előkészítők számára fogalm azza meg fel
adatként, hogy a Kt.-nek a jogtudom ányi feldolgozá
sából és bírói gyakorlatából leszűrt tapasztalatokat, 
különösen a kisbefektetőket védő garanciális megol
dásokat, még további részletességgel em eljék át az új 
törvénybe.

A bírálói vélemény harmadik részében összegzi az 
általános és részletes értékelés eredm ényét, Dr. Hor
váth Attilát Asztalos László magánjogász és jog tö r
ténész professzorhoz hasonlítja, akinek disszertációi 
hasonlójellegű művek voltak, mint az itt elbírált ér
tekezés. Azaz hatalmas irodalmi anyagot feldolgozó 
eklektikus dolgozat, am ely egyes részleteiből is 
újabb művek írhatók, illetőleg rendkívül széles palet
tán használhatók fel háttérirodalomként. Ezek után a 
bíráló m egállapította, hogy ez a  munka megfelel a 
PhD disszertációval szemben támasztott formai és 
tartalmi előírásnak, ezért javaslatot tett a nyilvános 
vita kitűzésére, valamint a PhD fokozat odaítélésére 
Dr. Horváth Attila számára.

Az opponensi vélem ények elhangzása után a je lö lt 
röviden válaszolt bírálói észrevételeire. Kifejtette, 
hogy dolgozatának célja a klasszikus részvénytársa- 
ság-modell kialakulásának vizsgálata volt. Ezért mu
tatta be a nyugat-európai kezdeteket, illetve vitte vé
gig a XIX. században a m indehhez tartozó magyar 
fejlődés vonulatát, amelyet az 1875. évi 37. törvény
cikkel, illetve ennek körülbelül tíz éves időszakra 
terjedő gyakorlatával zárt le. Az ezután következő 
korszak a részvénytársasági jog  fejlődésének egy 
másik fejezete lenne. Az opponensek elfogadták és 
megköszönték a  m egnyugtatónak talált választ. Ez
után a kitűzött nyilvános vitára tulajdonképpen nem 
került sor, a jelenlevők a dolgozat következtetéseit 
megalapozottnak találták, ezért nem intéztek kérdé
seket a szerzőhöz. így az elnök berekesztette az ülést 
és a  Bizottság visszavonult döntéshozatalra. T íz per
ces szünet után kihirdették a döntés eredményét: 
sum m a cum  laude minősítéssel odaítélték Dr. Hor
váth Attila számára a PhD fokozatot.

Zakariás Kinga
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