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Közös érdekű ügyek 
a dualizmus 

rendszerében*

A  közös egyetértéssel elintézendő ügyek -  mind
annyian így tanultuk és tanítjuk ezt -  az 
1867:12. te. 52. §-a alapján azok, „melyeknek 

közössége nem foly ugyan a pragmatica sanctióból, de 
a melyek, részint a helyzetnél fogva, politikai tekintet
ből, részint a két fél érdekeinek találkozásánál fogva; 
czélszeriibben intéztethetnek el közös egyetértéssel, 
mint szorosan elkülönözve." Az ilyen megkülönbözte
tés alapja tehát az, hogy ezek az ügyek -  vagy azért, 
mert politikai természetűek, vagy azért, mert az érde
kek azonossága ezt kívánja -  célszerűbben szabályoz
hatók a monarchia államaiban azonos elvek alapján, 
mint külön-külön.

Az 1867:12. te. négy ilyen ügyet nevesített, ám ezek
hez a monarchia fennállása alatt számos további is csat
lakozott. E négy közös érdekű ügy a következő volt:

a) a régi osztrák államadósság ügye,
b) a kereskedelmi és vámügyek,
c) a bankügy és
d) a függő államadósság ügye.1 
Meglepő, hogy (mint alább látni fogjuk) -  bár ezek 

olyan ügyek voltak, amelyeket a monarchia két felében 
azonos elvek mentén kellett volna szabályozni -  már a 
szabályozandó tárgyak megjelölése sem volt egybevá
gó a két alaptörvényben. A decemberi alkotmány 
Delegationsgesetz részének 2. §-a ugyanis a dualiszti
kus ügyek felsorolása alatt a következőket tartalmazta:

a) a kereskedelmi, különösen a vámügyek,
b) az ipari termeléssel szorosan összefüggő közvetett 

adókkal kapcsolatos törvényhozás,
c) a pénzrendszer és a kamatláb megállapítása,
d) a birodalom mindkét felének érdekkörét érintő 

vasútvonalakkal kapcsolatos rendelkezés,
e) a mértékrendszer megállapítása.2 
Később többé-kevésbé ide sorolható volt számos, új 

igényt kielégítő jogi szabályozás, mint pl. a szerzői jog
gal, a szellemi alkotásokkal, a szabadalmakkal kapcso
latos jogvédelem megteremtése (1884-1885, 1887), de 
egyes szerzők3 szerint ide sorolható Bosznia-Hercego
vina okkupációja és igazgatása is -  bár ez sokkal speci
álisabb. és nem pusztán gazdaságpolitikai kérdés volt.4

A közös érdekű ügyeknek a közös ügyektől eltérő 
szabályozását több érvvel igyekeztek alátámasztani:

-  nem a pragmatica sanctióbán lefektetett, mindkét 
félre kötelező együtt maradás, elválaszthatatlan együtt 
birtoklás (kormányzás) adja ezek jogalapját, hanem a 
két fél önkéntes, szabad akarat-elhatározáson alapuló

__szerződése;
2

-  nem közös szervekkel, közös szervezettel, egyazon 
közjogi ténnyel kerülnek elintézésre, hanem külön-kü
lön intézi azokat mind Magyarország, mind Ausztria, 
saját szervei és hatóságai útján. De az elvek, amelyek 
mentén önállóan elintézik ezeket az ügyeket, közösen 
határozandók meg,5 és az ügyek tényleges intézése is 
azonos szabályok szerint, azonos eljárással történik;

-  nem állandó, nem határozatlan időre szól az ezek
re vonatkozó megállapodás, hanem mindig meghatáro
zott időre, általában 10 évre kötött, és megújított szer
ződéseken nyugszik a szabályozás; ha e szerződések le
járnak, az államok szabad rendelkezési joga feléled, és 
saját érdekeinek elemzése után dönti el. hogy köt-e 
újabb egyezményt vagy nem;6

-  a közös érdekű ügyek sajátossága ugyanakkor az 
is, hogy -  bár a fentiek értelmében a két államfél nem
zetközi szerződések formájában állapodik meg azokról 
-  a szerződések megkötésekor a két államot mégsem 
uralkodóik képviselik (hiszen az mindkét fél részéről 
egyazon személy volna), hanem a két államfél felelős 
minisztériuma hozza létre a megállapodást, amelyet a 
két országgyűlés fogad el (és az uralkodó szentesít).7

Nézzük most az egyes közös érdekű ügyeket egyen
ként.

a) A  régi osztrák államadósság ügye
Ebben a tekintetben irányadó a kiegyezési törvény 

53. §-a, amely szerint „az államadósságokat illetőleg 
Magyarországot, alkotmányos állásánál fogva, oly 
adósságok, melyek az ország törvényszent beleegyezé
se nélkül tétettek, szorosan jogilag nem terhelhetik."

Méltányosságból és politikai okokból, a törvény sza
vai szerint azért, hogy „azon súlyos terhek alatt, miket 
az absolut rendszer eljárása összehalmozott, Ő Felsége 
többi országainak jólléte, s azzal együtt Magyarorszá
gé is össze ne roskadjon. s a lefolyt nehéz időknek ká
ros következései elhárittassanak, ”8 a magyar ország- 
gyűlés mégis elfogadta, hogy a társult országok a régi 
osztrák államadósság terheit arányosan megosszák.

Az ezzel kapcsolatos eljárás a következő volt:
-  a magyar országgyűlés és az osztrák Birodalmi 

Gyűlés küldöttségeket választ,
-  ezek a két állam minisztériumainak egyetértésével 

készített javaslatot megtárgyalják és elfogadják,
-  majd azt a magyar országgyűlés elé terjesztik, 

amely elfogadja azt,
-  végül az uralkodó szentesíti a vonatkozó törvényt, 

amely ténylegesen az 1867:15. te. lett.
Ez utóbbi törvénycikk egyébiránt szép példája an

nak, hogyan kellett működnie a közös érdekű ügyekben 
az egyeztetéseknek. A magyar jogszabály preambu- 
luma ugyanis szinte szóról szóra írja le azt a mechaniz
must, amelyet a kiegyezési törvény 55. §-a rendelt el, a 
61. és 67. §-okban szabályozott egyeztetések útján.

A régi államadósságokhoz kapcsolódó megállapodás 
tartalma a valóságban az volt, hogy Magyarország 
1868. január 1. napjától évente, konkrétan meghatáro
zott, havi egyenlő részletekben teljesítendő összeget 
fog fizetni az osztrák pénzügyi igazgatásnak, a jogsza-
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bály 2-5. szakaszaiban akkurátusán megfogalmazott 
célokra. A megokolás egyrészt arra vonatkozott, hogy a 
magyar hozzájárulás fix összege annak ellenére sem 
változhat, ha az osztrák államadósság lényegesen le
csökkenne vagy megemelkedne, másrészt pedig arra, 
hogy az államadósság tőketartozása továbbra is Auszt
riát terheli, azaz az nem válik közös adóssággá. Ennek 
kezelése is az osztrák pénz
ügyminisztérium hatáskörébe 
tartozott. Magyarország csak 
az adósság kamatainak tör
lesztéséhez járult hozzá a fen
ti összeggel. Ebben a jogalko
tók bizonyos alkotmányos 
garanciát láttak: fontosnak 
tartották azt rögzíteni, hogy 
„egyébiránt ünnepélyesen ki
jelenti az ország jelen határo
zata által is, hogy a valósá
gos alkotmányosság azon 
alapelvénél fogva, miszerint 
az országot saját beleegyezé
se nélkül adóssággal terhelni 
nem lehet, Magyarország jö 
vendőre sem fog semmi oly 
államadósságot magára néz
ve kötelezőnek elismerni, 
melynek fölvételéhez az országnak törvényszerűen s ha 
tározottan kijelentett beleegyezése hozzá nem járult. ”

Az ekként közös érdekűvé váló elismert államadós
ság kérdéséhez szorosan kapcsolódott a pénzügyi terve
zés problémája, amelyet a magyar kiegyezési törvény 
szintén érintett, az alábbi három célkitűzés meghatáro
zásával:

-  mindkét állam pénzügyi igazgatásának vezérelve, 
hogy a bevételek és a kiadások közötti egyensúlyt hely
re kell álltani;

-  ha egy állam mégis kölcsön felvételére kényszerül, 
azt csak a saját terhére teheti;

-  ha a közös kiadásokkal, különösen a közös ügyek
kel kapcsolatosan keletkező rendkívüli kiadások miatt 
kellene (közös) kölcsönt felvenni, arra csak mindkét 
törvényhozás előzetes, egybehangzó döntése alapján 
kerülhet sor. Ilyen esetben a kamat-, illetve tőke-vissza
fizetés a kölcsön felvételekor érvényes kvótamegál
lapodás szerint terheli a két országot.10

b) A függő államadósságok ügye
E fogalom alatt a kortársak azt az adósságállományt 

értették, amely papírpénzben volt, és amelyet a törvé
nyek a két állam közös jótállása alá helyeztek. Ez tehát 
a két állam szabad egyezménnyel vállalt közös tartozó- 
sa lett. de nem minősült a pragmatica sanctióból eredő 
közös ügynek. A felelősség és a kezelési költségek vi
selésének mértékét a kvóta eredeti arányában, azaz 
70-30%-bán11 határozták meg, s ezen államadósság ke
zelését a közös pénzügyminiszterre bízták. A közös 
pénzügyminisztériumon belül egy külön ügyosztályt 
bíztak meg ezzel a feladattal. Ezek a költségek az illető

államok éves költségvetésében tervezve voltak, és a 
törvényhozások is kiküldték a maguk 6-6 főből álló ál
landó bizottságait, hogy a közös pénzügyminisztert e 
tevékenysége kapcsán ellenőrizzék (1868:46. te.,
1870:23. te.).

Megjegyzendő, hogy a közös pénzügyminiszter e ha
táskörében tehát nem a delegációknak, hanem közvetle

nül a két állam törvényhozá
sának tartozott jogi felelős
séggel, hiszen abban az eset
ben. ha e kiküldött bizottsá
gok szabálytalanság miatt 
vádemelést láttak volna in
dokoltnak, azt előbb az illető 
állam törvényhozása felé 
kellett volna jelezniük, 
amely a vádemelésről dönt
hetett (majd a delegációkból 
alakuló bíróság ítélhetett) 
volna.12

A függőben levő közös ál
lamadósságok e körét már 
1892-ben rendezni kívánta a 
két állam, hiszen több tör
vényben is megfogalmazták 
az arany valuta behozatalát és 
a papírpénzek, államjegyek 

bevonását, de ez a folyamat még a századforduló után 
sem zárult le, jóllehet, túlnyomó részben megtörtént.

c) Közös érdekű a bankügy
Az egységes pénzrendszerhez, pénzkibocsátáshoz és 

pénzveréshez ugyan nem elengedhetetlenül szükséges, 
de kétségkívül "praktikus a bankközösség bevezetése. 
Az osztrák—magyar kiegyezés dokumentumaiban több
ször ismétlődő nyilatkozat, hogy a bankügy nem közös 
ügy. mindkét állam kizárólagos joga a bankjegykibo
csátás és a jegybankfelállítás joga, de ezt a Monarchia 
időszakában egyik állam sem gyakorolta önállóan; a 
feladatot mindkét állam -  egy először 10 évre létreho
zott,13 majd 10-10 évenként törvényhozási úton meg
erősített és meghosszabbított egyezménnyel -  egyazon 
magántársaságra, a bécsi székhelyű Osztrák-Magyar 
Bankra (Österreichisch-Ungarische Bank) bízta.

Az Osztrák-Magyar Bank eredetileg az ún. szabadal
mazott osztrák nemzeti bank volt. amelyet átalakítottak, 
részvénytársasági formában működtettek, vezetésében 
pedig paritásos alapon vett részt a Monarchia két álla
ma. Ennek a banknak kizárólagos joga lett a Monarchia 
mindkét államában és az azokhoz kapcsolódó területe
ken bemutatóra szóló utalványokat, azaz papírpénzt 
kibocsátani.14 Az állami pénzkibocsátási monopólium 
alapján e közös bank bankjegyeit minden olyan kifize
tésnél. amelyet nem ércpénzben kellett teljesíteni, teljes 
névértéken bárkinek el kellett fogadnia. A közös bank 
által kibocsátott bankjegyek egyik oldalán magyar fel
irat és a magyar állam középcímere, a másik oldalán pe
dig német nyelvű szöveg és az osztrák császári sas képe 
volt található, szabályszerű cégaláírással.

A közös pénzügyek lyukas hordója Ikorabeli karikatúra)



A közös bank bécsi székhellyel működött, de minden 
üzletágában Bécsben és Budapesten is állított fel ún. fő
intézeteket. Szervezeti felépítését tekintve legfőbb dön
téshozó szerveként működött a közgyűlés, testületi 
szerve az ún. 
volt, s létezett egy 
valamint a banknak voltak bi
zottságai is. A bank főtaná
csának elnöke a bankkor
mányzó, őt akadályoztatása 
esetén a két alkormányzó 
egyike helyettesíthette, akik 
közül az egyik a bécsi, a má
sik a budapesti igazgatóság 
elnöke is volt egyben. A főta
nács határozatainak végrehaj
tásáért a vezértitkár volt a fe
lelős, emellett a közgyűlés az 
éves mérleg ellenőrzésére öt 
számvizsgálót (valamint to
vábbi öt póttagot) is válasz
tott. Látjuk, hogy a paritásos 
működtetés szempontjait a 
szabályzatok a legmesszebb
menőkig érvényesítették. Az 
alapszabály még azt is rögzí
tette, hogy a bécsi igazgató
ság tagjai kizárólag osztrák 
állampolgárok, a budapesti 
igazgatóság tagjai pedig csak
is magyar állampolgárok 
lehettek.15 Amennyiben az il
lető országfél minisztériuma 
jelezte a bank főtanácsának, 
hogy a leszámítolási, köl
csön- vagy utalványozási üz
let számára fiók felállítása 
szükséges, a bank főtanácsá
nak egyetértésével fiókintézet 
is létrejöhetett. Létező fiókot 
pedig -  garanciális okokból -  csakis az érintett 
országfél kormányának belegyezésével lehetett 
megszüntetni.16

Á bank 90 millió forintos részvénytőkével alakult, 
amelyet 150 000 db. egyenként 600 osztrák értékű fo
rint névértékű, névre szóló részvényre osztottak fel.1'

A bank működése feletti felügyeletről Ausztria és 
Magyarország szintén közösen gondoskodott: mind
két kormány küldött egy-egy kormánybiztost és egy- 
egy helyettes kormánybiztost, akiknek feladata az 
volt, hogy a bank törvényes és az állam érdekeinek 
megfelelő működését ellenőrizzék.18 Amennyiben a 
kormánybiztos a bank valamely intézkedését kifogá
solta. a szóban forgó intézkedést nem lehetett végre
hajtani, hanem azt újra kellett tárgyalni. Az újratár
gyalás azonban nem a határozatot, intézkedést elren
delő szervnél történt, hanem bizonyos fellebbviteli 
rend érvényesült; valamely bizottság vagy az igazga-

__tósáaok döntéseit a főtanács, a főtanács vagy a köz-
4

gyűlés döntéseit pedig a kifogásoló állam kormánya 
vizsgálhatta felül, és végrehajtására az ott hozandó ha
tározat szerint kerülhetett sor.

Az ügy végleges eldöntése végső soron attól függött, 
hogy milyen okból került sor a kormánybiztos felszóla
lására. Amennyiben valamely osztrák vagy magyar jog

szabály megsértéséről vagy a 
részvénytársasági alapsza
bályoknak nem megfelelő el
járásról volt szó. az ügyben 
egyfokú eljárásban, válasz
tott bíróság előtt született 
döntés. A választott bíróság 
hét tagból állt: 3-3 tagja az 
osztrák és a magyar legfel
sőbb bíróság bírája volt. az 
elnökként is működő hetedik 
tagot pedig ők hatan (abszo
lút többséggel) választották. 
A választott bíróság (általá
nos) szótöbbséggel (azaz leg
alább négy egybehangzó sza
vazattal) hozhatott határoza
tot, szavazategyenlőség ese
tén azt az álláspontot kellett 
elfogadottnak tekinteni, 
amelyhez az elnök csatlako
zott. Érdekes eljárásjogi kér
désként azt is rögzítették, 
hogy a választott bíróság 
semmilyen eljárási rendhez, 
perrendtartási törvényhez 
nincs kötve, csupán annyit 
rögzítettek, hogy az határoza
tait indokolni köteles.

Végül, abban az esetben, 
ha a kifogás indoka az állam
érdekbe ütközés volt. akkor 
választott bírósági eljárásra 
nem került sor. hanem az 

érintett kormány hozhatott végleges döntést.
Az Osztrák-Magyar Bank egyszerre volt jegybank 

és kereskedelmi bank. hiszen egyszerre volt feladata a 
Monarchia pénzforgalmának szabályozása, valamint az 
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi hitelezés. A főta
nács feladata volt. hogy biztosítsa a megfelelő ércpénz-, 
illetve nemesfémfedezetet, valamint azt. hogy az általa 
kibocsátott bankjegyet ércpénzre beváltani szándéko
zókat legkésőbb a bemutatástól számított 24 óra alatt 
magyar vagy osztrák verésű törvényes ércpénzzel ki
szolgálja. Amennyiben e kötelességeikről a főtanács 
tagjai nem gondoskodtak, a törvény és az alapszabá
lyok szerint felelősségre vonhatók voltak. A bank a 
bankjegykibocsátás feladatát is a két pénzügyminiszter
rel. illetve kormánnyal egyetértésben gyakorolta, hatá
rozatait, forgalmi adatait és egyéb fontos közleményeit 
mindkét államfél hivatalos lapjában -  az osztrák tarto
mányokban német, a magyar területeken magyar nyel
ven -  közzé kellett tennie.19

főtanács és annak végrehajtó bizottsága 
budapesti és egy bécsi igazgatóság,

Az Oesterreicliisclie Nationalbank első épülete Bécsben

A bécsi Oesterreichisch-Ungarische Btmk 
épületterve (1913)
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d) A vám- és kereskedelmi ügyek

A  kereskedelem és a vámpolitika az a két területe a 
gazdaságnak, amelyen a két országfelet nemcsak kö
zös. de kölcsönös érdekek is vezérelték az egységes 
szabályozás kialakításakor 
zési törvény 59. §-a fel
hatalmazta -  a 61. §-ban 
meghatározott miniszté
riumi egyeztetés után 
készítendő törvényjavas
lat alapján -  a vám- és 
kereskedelmi szövetség 
létrehozására. Fontos ki
emelni. hogy itt is Auszt
ria és Magyarország kü- 
lön-külön szuverenitásá
nak hangsúlyozásáról 
volt szó, hiszen e szövet
ségek nemzetközi szer
ződéssel jöttek létre, 
amelynek egyenként ré
szese volt Ausztria és 
Magyarország is -  jólle
het, mindkettőt a közös külügyminiszter képviselte a 
nemzetközi szerződések megkötése során, aki azonban 
a felhatalmazást ebben az esetben nem a delegációktól, 
hanem a két állam törvényhozásaitól kapta. A kiegye
zési törvény és a megkötött egyezmény által az uralko
dó többi országa és a külföld között fennálló korábbi 
kereskedelmi szerződések hatálya Magyarországra is 
kiterjedt.

E generális szabályozást a törvényben példálózó fel
sorolás egészíti ki:

-  az ipari termeléssel kapcsolatos közvetett adók ne
meit, azok kezelését, egyforma arányait, esetleges vál
toztatásuk modus procedendijél meg kell határozni, és 
el kell kerülni minden olyan rendelkezést, amely az 
egyik részes államfél valamely intézkedése által a má
sik államfél jövedelmei csökkenhetnének;

-  a vasutak tekintetében meg kell jelölni, melyek 
azok a vonalak, amelyekre egységes elvek szerinti sza
bályozást kell bevezetni -  hiszen minden más vasútvo
nal az illető állam önálló rendelkezési joga alatt marad;

-  szükséges a szövetségen belül az egységes pénz- 
rendszer és kamatláb bevezetése is, ennek megváltozta
tására nem kerülhet sor. csakis mindkét minisztérium és 
törvényhozás egyetértésével és döntése alapján, de a 
jogszabály azt is rögzíti, hogy a pénzverés és pénzkibo
csátás joga Magyarországon továbbra is uralkodói, az
az királyi felségjog.

A vám- és kereskedelmi szövetség sikeres „vállalko
zása" volt a dualista monarchiának, hiszen az 1867-ben 
megkötött szövetséget20 1878-ban (20. te.) és 1887-ben 
(24. te.) is megújították, de mivel ez utóbbit követően 
az egyeztetési tárgyalások nem jártak sikerrel, és egye
ző tartalmú megállapodást nem sikerült kötni, a magyar 
szent korona országai önálló vámterületté váltak.21 A 
korábban említettek értelmében ez azt jelenthette volna,

hogy a magyar állami szervek saját jogon alkothattak 
volna -  természetesen a nemzetközi szerződések meg
tartásával -  önálló vám- és kereskedelmi szabályozást. 
Ez azonban nem következett be. hanem a magyar or
szággyűlés (a viszonosság alapulvételével) akként ren-

hosszabbítja az 1887:24. 
tc.-ben foglalt szabályok 
hatályát. Ezzel viszont 
azt az eredményt érte el, 
hogy továbbra is a közös 
külügyminiszterre bízta 
a kereskedelemmel és a 
vámpolitikával foglal
kozó nemzetközi egyez
mények megkötésének 
jogát, ugyanakkor meg
kötötte a kezét annyi
ban, hogy azt csakis az 
1907-ig terjedő időszak
ra tehette meg. A viszo
nosságra való utalás pe
dig jogfenntartást jelen
tett, azaz amennyiben 
Ausztria 1907-ig nem 

tartotta volna magát a korábbi szövetség szabályaihoz, 
akkor ennek észlelésekor a magyar kormány és az or
szággyűlés azonnal léphetett, és az állam érdekeinek 
megóvása érdekében önállóan intézkedhetett volna.

A közös vám- és kereskedelmi ügyek fogalma az 
alábbi tartalmat takarta:

• Közös vámterület közös vámhatárral, értelemszerű
en szárazvámok nélkül. Ez a közös vámterület Ausztria 
és Magyarország mellett 1879-től Bosznia-Hercegovi
nára, 1889-től pedig Fiumére és Triesztre is kiterjedt. E 
területen a vámtörvények, a vámszedési és -kezelési 
szabályok mindkét állam törvényhozásának és szakmi
nisztériumainak egyetértésével hozhatók meg.22 és a 
vámigazgatás is egységes szabályok szerint működte
tendő! Utóbbi ellenőrzésére kölcsönösen intézményes 
mód volt (felügyelők által). A vámszövetség 1897. évi 
lejárta után -  amint ezt az előzőekben érintettük -  fel
merült az önálló magyar vámterület igénye is, amely 
aztán nem realizálódott.22

• A nemzetközi szerződésekből fakadó jogok és kö
telezettségek közössége, amelyet már a kiegyezési tör
vény is megfogalmazott.

• A postai, távírdái ügyek egységes szabályozása. 
Mindkét hírközlési terület állami kézben volt mind
egyik országfélben, ezért ezekre vonatkozóan nem volt 
akadálya az egységes szabályozásnak, valamint annak, 
hogy kimondják, azon csak egyező akarattal, egységes 
elvek szerint lehet változtatni.

• A vasúti közlekedési ügyek egységes rendezése. Ez 
azt jelentette, hogy a Monarchia két felén meglevő vas
útvonalak azonos elvek alapján kezelendők, míg az 
újonnan építendőkről azonos építési és üzleti elvek sze
rint kell rendelkezni. A rendelkezés fenntartotta az 
1851. évi üzletszabályzatok hatályát, és akként fogal
mazott, hogy a mindkét államrész területére kiterjedő

. Az országgyűlést a kiegye- delkezett. hogy 1907-ig meg

Az Osztrák-Magyar Bank (jelenleg a Magyar Nemzeti Bank) 
épülete Budapesten (fotó. 1905)



vasútvonalak esetében ez csak egységesen és kölcsönös 
egyetértésben változtatható meg. A helyzetet azonban 
nehezítette, hogy Ausztriában és Magyarországon is 
számos vasútvonal magántulajdonban állt. amelyekre 
nem volt olyan egyszerű az egységes szabályozást ki
terjeszteni. mint az állami vonalakra.24

• Mind a belvízi, mind a tengeri hajózás és halászat 
közös érdekkörbe tartozása. E jogok a monarchia vala
mennyi polgárát azonosan illették meg az állam teljes 
területén, a tengeri kereskedelmi hajók szabályszerű 
közös zászló alatt hajóztak, egyforma tengeri magánjog 
érvényesült mindkét államfél tengerpartján és tengeré
szeiénél. Ugyanakkor a tengerészeti és kikötői igazga
tásra, hatósági eljárásra, valamint a hajózási illetékekre 
is azonos szabályok vonatkoztak.25 Ebben a körben vi
szont meg kell jegyezni, hogy a közös érdekű ügyek 
közös pénzügyeket is generáltak: rögzítették ugyanis, 
hogy a mindkét állam kikötőibe vezető forgalmat ki
szolgáló világítótornyokat közös költségen kell felépí
teni. és e költségek „méltányos kulcs szerint" osztan- 
dók fel.26

• A konzulátusi ügyek közössége. Maguk a konzu
lok diplomáciai képviselőknek minősültek, ezért tevé
kenységük közös ügynek minősült és a közös külügy
miniszternek voltak alávetve, de a konzulátusok felál
lítása. megszüntetése ügyében való egyeztetés, a kon
zulátus alkalmazottainak kereskedelmi ügyekben szak
mai instrukciókkal való ellátása (akár közvetlen leve
lezés útján is) mégis az érintett kereskedelmi miniszter 
feladata volt, szükség esetén a másik államfél szakmi
niszterével egyetértésben. Szintén közös elvek vonat
koztak a konzuli bíráskodás bevezetésére és működte
tésére is.27

• A mérték- és pénzrendszer közös szabályozása. 
Mind a korona értékére, mind az érme- és pénzrend
szerre, sőt, a fémjelekre és a fémek finomságára vonat
kozóan is közös szabályozás alá kellett tartoznia a mo
narchia mindkét felének, és -  hasonlóan a vámszabá
lyokhoz -  egymás eljárását e körben felügyelők által 
ellenőrizhették.28

• Az ipar területén az iparűzés szabadsága, az ezután 
fizetendő adók fajtái és mértékei, a saját termékkel va
ló kereskedelem engedélyezése -  mind közös elvek 
mentén szabályozandó, és csak egységesen változtatha
tó. Egységes a szabadalmi oltalom feltételrendszere és 
eljárása is, azzal a megkötéssel, hogy a szabadalom ki
adása előtt a szabadalmi kérvényt a másik állam illeté
kes hatóságához át kellett tenni hozzájárulását kérve, 
valamint a szabadalmi oltalomról mindkét államrész 
hatóságai egyszerre, külön-külön szabadalomlevelet ál
lítanak ki.2’

• Az ipari természetű közös érdekű ügyekhez tarto
zott volna a mustra- és mintaoltalom is, amelynek kö
zös elvek mentén történő reformálását az osztrák 
iparoskörök többször javasolták. A magyar jogalkotás
nak megvoltak a védjegyre vonatkozó törvényei,30 
amelyek egy mintaoltalmi jogszabálynak alapjául szol
gálhattak volna, de az ipari minta szabályozására a gya-

_ korlat kevéssé tartott igényt. A magyar fél ezért -  hi

vatkozással arra, hogy minta- és mustraoltalomra Ma
gyarországon nincs érdemleges szükség -  a közös elvek 
mentén történő szabályozás megalkotását 1907-ig elo
dázta, amikor is a már említett államszerződésben fog
lalt okok (a magyar jogrendi függetlenség, az osztrák 
császári pátensek hatályának megszűnte) miatt kényte
len volt mégis önálló jogszabályt („egyetértő kormány
rendeletet”)  kiadni az ipari mintaoltalom tárgyában. 
Ilyen törvényi szabályozás hiányában azonban az 
egyetértésben történő intézés mindössze az árujegy
mintának az egyik állam iparkamarájánál történő letéte
lére és lajstromozására, a cégnév, a cégér és címer 
mindkét államfélben történő egyenlő védelmében teste
sült meg.

• A vállalkozás szabadsága és egyenlősége is megva
lósult a közös érdekű kereskedelmi ügyek körében, hi
szen egyezmény garantálta, hogy a kereskedelmi társa
ságok működésüket a másik állam területére is kiter
jeszthetik. ott fióktelepet nyithatnak, és ugyanazok alá 
a szabályok alá tartoznak, mint a hasonló profilú és 
szervezetű belföldi vállalkozások.31

• Ide sorolandók az ipari termeléssel összefüggő köz
vetett adók. mint a só- és dohányjövedék, a szeszadó, a 
sör termelési adója, a cukoradó. Ezek is egyetértésben 
szabályozandók, s az ezzel kapcsolatos igazgatásra, el
járásra is a közös elvek (és a kölcsönös ellenőrzés) al
kalmazása a jellemző. Vagy maguk a pénzügyminiszte
rek vagy az általuk megbízott felügyelők jogosultak 
egymás hatósági ügyvitelébe betekinteni.

• A szerzői jog területe szintén olyan kérdéskör volt, 
amelyben a szabályozást közös elvek mentén kellett ki
alakítani. illetve a létező jogszabályokat megváltoztatni. 
A magyar szerzői jogi törvény szabályait egy 1887-ben 
becikkelyezett egyezmény terjesztette ki az osztrák 
államfélen hasonló oltalom alatt álló vagy jogokat élvező 
személyekre (szerzőkre, jogutódaikra, kiadókra stb.).32

• Végül külön rendelkeztek a dualizmus időszakában 
arról is. hogy a közös érdekű kereskedelmi ügyek sta
tisztikáit a szakminisztériumok egymással megosztják, 
és azokat közös kiadványban teszik közzé.33

Amennyiben a minisztériumok minden ügyben 
egyedileg egyeztettek volna, ez a kapacitásuk jelentős 
részét lekötötte volna, ezért a törvény felhatalmazást 
adott a szakminisztereknek és a közös külügyminiszter
nek. hogy szükség esetén vám- és kereskedelmi érte
kezletet hívjanak össze, amelyeken valamennyi érintett 
miniszternek képviseltetnie kell magát, hogy az egysé
ges elvek mentén való intézkedés, illetve jogalkotás ne 
szenvedjen csorbát vagy késedelmet.34

Az osztrák Delegationsgesetz a közös érdekű ügyek 
esetében részben eltérő tartalmú szabályozást is lehető
vé tett volna, hiszen e körben is biztosította volna a de
legációk befolyását, azaz azt. hogy a kormányok közöt
ti egyeztetés helyett a delegációk egyeztetése alapján, 
az egybehangzó érdekek alapján rendezhessék a kérdé
seket. Mivel azonban a magyar jogszabályok ilyen tar
talmú rendelkezést nem tartalmaztak, erre nyilván nem 
kerülhetett sor, és megoldásként maradt a kormányközi 
egyeztetés, majd pedig a törvényhozások egyetértése. "



Jós
A közös érdekű ügyek dualizmus kori szabályozá

sát két irányból lehet megközelíteni. Tisztán közjogi 
szempontból tekintve arra a következtetésre juthat a 
felszínes szemlélő, hogy ezek a rendelkezések nagy
ban korlátozták, megszorították a Monarchia államré
szeinek szuverenitását, önállóságát, hiszen egy sereg 
kérdésben egymáshoz kötötték a törvényhozásokat, il
letve a minisztériumokat. Ez valóban igaz, és közjogi- 
lag kifogásolható is -  talán utólagos igazolása annak, 
amit Kossuth mondott, hogy túl sokat adott fel Deák a 
magyar korona országainak alkotmányos önállóságá
ból. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem. hogy 
Deák már a 15-ös bizottságban emlegette a paritást, 
azaz azt. hogy az ő alkotmányos engedményeinek ára

lesz, hogy a két ország között az egyenlőség biztosít
va legyen (pl. a delegációk révén). Ilyen értelemben a 
kiegyezés alkotmányos épülete zseniális találmány 
volt'6 -  bár alkotmányosan nem volt továbbfejleszt
hető.* 23 * 25 26 27 28 * 30 31 32 33 34 35 36 37

Ha pedig gazdasági oldalról tekintjük a kiegyezéssel 
felállított rendszert, azt találjuk, hogy az a magyar gaz
daság fejlődésére hihetetlen mozgatórugóként hatott, és 
az egyenlőségnél is nagyobb hatást eredményezett. Iga
zat adhatunk tehát Louis Eisenmann francia történész
nek, aki a kiegyezésről kiadott könyvében azt írta: 
„Magyarország 67-tel a költségek harmadáért (kvóta) 
megkapta a jogok felét (paritás) és megszerezte a befo
lyás kétharmadát a Monarchiában."38 "

Jegyzetek___________________________________

Köszönet illeti kedves tanítványomat. Hajdú Józsefet önzetlen se
gítségéért. amellyel a jelen tanulmány anyaggyűjtését segítette,

|  Vö.: 1867:12. te. 55. és 58-67. §
• Vö.: Geselz 21. 12. 1867 RGB1 146. betreffend die allén Landern 

dér österreichischcn Monarehie gemeinsamen Angelegenheiten 
und die Art ihrer Behandlung (ún. Dclcgationsgesctz) 2. §; 
Olechowski-Hrdlicka. Karin: Die gemeinsamen Angelegenheiten 
dér Österreichisch-Ungarischen Monarehie (Rechtshistorischc 
Reihe. Bd. 232. Frankfurt am Main. 2001. 520. p.: a továbbiak
ban: Olechowski-Hrdlicka)
Pl. Nagy Ernő: Magyarország közjoga (Államjog) (Budapest, 
1907. 454-457. p.)

J A Bosznia-Hercegovinával keletkezett közjogi kapcsolat igen sok 
szakmai vitára adott alapot. Tárgyunk szempontjából talán leglé
nyegesebb Királyfi Árpád tanulmánya, amelyben azt tárgyalta, 
hogy a nemzetközi szerződések hatálya milyen alapon és milyen 
módon terjed, terjedhet ki Boszniára, és megállapítja, hogy a kö
zös gazdaságpolitika jelentős részben olyan egyezményekben van 
szabályozva, amelyek hatálya -  közvetlenül.""külön szerződéssel 
vagy kiterjesztő záradék útján -  ténylegesen kiterjed Bosznia- 
Hercegovinára. Lásd: Királyfi Árpád: A nemzetközi szerződések 
hatálya Boszniára (Jogállam. 13. 1914. 372-387., 468-48'’ 
689-714. p.).

'  A német terminológia szerint ezek voltak az ún. iibereinstim- 
mende. másképp,paktierte" Gesetze. Vö.: Olechowski-Hrdlicka: 
i. m.. 519. p.

6 A közös egyetértéssel elintézendő ügyek tekintetében „ideiglenes 
természetű nemzetközi frigy áll fenn, mely annak következtében, 
hogy 1898 óta vám- és kereskedelmi szövetség nem létesült, tete
mesen lazult." (Ferdinandy Gejza: Magyarország közjoga [Alkot- 
mányjogj. Budapest. 1902, 801. p.: a továbbiakban: Ferdinandy)

7 Ferdinandy: i. m„ 796. p.
8 1867:12. te. 54. §
9 1867:12. te. 57. §
1,11867:15. te. 3-4. §
11 Vö.: 1867:14. te. I.§
12 1868:46. te. 16. §
13 Vö.: 1878:25. te. l.§
13 Az Osztrák-Magyar Bank Alapszabályai. IX. czím. 82. cikk
15 Az Osztrák-Magyar Bank Alapszabályai, IV. czím, 41. cikk
16 Az Osztrák-Magyar Bank Alapszabályai, I. czím, 2. cikk
17 Az Osztrák-Magyar Bank Alapszabályai, II. czím. 4., 7. cikk.
'* Az Osztrák-Magyar Bank Alapszabályai. VII. czím, 51. cikk.
' ' Az Osztrák-Magyar Bank és a magyar kormány között nem volt 

mindig felhőtlen a viszony, különösen, ami a magyar fiókok do

tációját illette. Az önálló magyar jegybanktervekről, az 
Osztrák-Magyar Bank működéséről és a vele való magyar konf
liktusról részletesebben lásd: Korbuly Imre: Magyarország közjo
ga (Budapest, 1884. 400-411. p.)
Vö.: 1867:16. te. a magyar korona országai és Ő Felsége többi ki
rályságai és országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről 

:l Kmcty Károly: A magyar közjog kézikönyve (Budapest. 1900, 
„  379- P-)
:: Magyarországon ilyen volt pl. az 1882:16. te. az osztrák-magyar 

vámterület általános vámtarifájáról.
23 Az önálló magyar vámpolitikát, mint gazdasági (és nem elsősor

ban közjogi) kérdést elemzi tanulmányában pl, Rubinek Gyula: 
Vámpolitikai kérdések (Budapest. 1904. 1-28. p.).

:j Ausztria tekintetében nagyobb volt a baj: a neoabszolutizmus ide
jén, 1860-ban szinte minden vasútvonal magánkézben működött, 
mindössze 13.6 km sínpálya volt állami kézen. A helyzet csak 
1877-től kezdett lassan javulni, amikor elrendelték a níagánvas- 
utak államosítását, majd 1884-ben megalapították a „kk. 
Staatscisenbahnen"-i. az állami vasúttársaságot, közel 5000 km- 
nyi pályatest tulajdonosaként. Magyarországon az arányok mel
lett -  itt is csak töredék: 1875-ben kb. 100 mérföidnyi, a teljes há
lózat mintegy l/8-a a m. kir. államvasutak tulajdonában levő pá
lyaszakasz -  a szétaprózottsággal volt a baj: számtalan kis társa- 

_  ság épített és üzemeltetett vasútvonalakat.
25 Vö. pl.: 1897:9. te. a kikötői illetékekről
26 Kmety: i. m., 381. p.
27 Az 1891:31. te. és módosításai alapján. A konzuli bíráskodásról 

általában lásd: Antal Tamás: A konzuli bíráskodás a dualizmus 
korában. A; 1891. évi XXXI. te. létrejötte (Publicationes 
Doctorandorum Judiciorum. Tóm. IV, Fasc. 1. Szeged. 2004)

28 Korbuly: i. m„ 396-397. p.
2V Ví’-: 1895:37. te. a találmányi szabadalmakról.
30 1890:2. te. a védjegyek oltalmáról, 1895:41. te. ennek módosítá

sáról és kiegészítéséről
31 Vö.: 1878:22. te.
32 Vö.: 1884:16. te. illetve 1887:9. te.
33 1899:30. te., vö.: Korbuly: i. m., 396. p.
34 Korbuly: i. m., 399. p.
35 Olechowski-Hrdlicka: i. m„ 347. p.
36 Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrend

szer alapjai (Budapcst-Pécs, 2003. 190. p.)
57 Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna (Budapest 

2003, 260-269. p.)
38 Eisenmann, Louis: Le Comprontis Attstro-Hongrois de 1867. 

Etűdé sur le dualisnte (Paris, 1904).
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