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dr. D Á N O S  Á R P Á D , kereskedelem ügyi m. kir. m iniszteri fo g a lm azónak a m agyar közigazgatási jogb ól egyetem i m agán tanárrá képesítése végett benyújtott irodalm i d o lgozatairó l.
Tekintetes Jog- és Államtudományi Kar 1

Dános Árpád, az államtudományok doktora s kereske
delemügyi ni. kir. miniszteri fogalmazó, Karunktól a „magyar 
közigazgatási jog “ -ból egyetemi magántanárrá képesíttetését 
kérvén, kérése alapjául az alább felsorolt irodalmi munkála
tokat terjesztette be :

1. Közgazdaságtan a felsőkereskedelmi iskolák szá
mára. Budapest— Szeged, 1909., n. 8°, 195 1.

2. Közgazdaságtan a felsőkereskedelmi iskolák szá
mára. Budapest, 1916., n. 8°, 222 I. (Az 1. alattinak dr. Ko
vács Oábor egyetemi tanár társszerkesztésében megjelent 
újabb kiadása.)

3. Népszerű közgazdaságtan. Budapest, 1911., n. 8°, 72 1.
4. Az áj rendőri büntetőeljárás. Budapest, 1911., n. 

8°, 77. I.
5. A közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihá

gásokban követendő eljárás. Budapest, 1912., n. 8°, 113 I. 
(A 4. sz. alattinak újabb kiadása.)

6. Összesen 33 drb (egyenkint '/a— 1 nyomtatott ív- 
terjedelmii) folyóirati cikk a „Jogtudományi Közlöny “ -bői, 
illetőleg a „Közgazdasági Értesítő‘ -bői.

7. Magyar ipari közigazgatási jo g , I. kötet, Budapest, 
1917., n. 8°, 751 1.
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Ami e dolgozatoknak a kért egyetemi magántanári ké
pesítés követelményei szemponíjából való értékét illeti, tisz
teletteljes véleményemet van szerencsém a következőkben 
foglalni össze:

Folyamodónak az 1— 3. sorszámok alatt érintett köz- 
gazdaságtani müvei szorosan véve nem tudományos mun
kálatok ugyan, mert mint a közgazdaságtan tudományának 
alapvető tételeit a középiskolai tanuló-ifjúsággal, illetve a nem 
szak-közönséggel megismertetni célzó tankönyvi-, illetőleg 
népszerű összefoglalások: a társadalmi gazdálkodás jelen
ségeinek mélyebbreható s módszeres megvizsgálását, az 
idevágó szakirodalom vitás kérdéseinek ismertetését, kritiká
ját mellőzik s a tudomány problémái egyikének megoldására 
nézve sem tesznek valamelyes önálló kísérletet. Annyi -azon
ban kétségtelenül megállapítható ezekből az egyébként ért
hető és könnyed stílusban megírt s az összefoglalás rendszere 
szempontjából sem kifogásolható müvekből, hogy szerzőjük 
a társadalmi gazdálkodás alapjelenségeit kellő mértékben 
ismeri ahhoz, hogy az e jelenségeknek ismeretét is feltéte
lező közigazgatási jog tudományát, amennyiben t. i. ez 
utóbbinak müvelhetése közgazdaságtudományi jártasságtól 
függ, e siker reményével választhassa szerző tudományos 
munkálkodása terrénumául.

Folyamodónak a 4— 5. sorszámok alatt említett dolgo
zatai a rendőri büntető eljárásra vonatkozó érvényes jog
anyagot foglalják rendszerbe, szólván : a rendőri büntető 
eljárásról általában, az eljáró hatóságokról, ezek hatásköréről, 
illetékességéről, az eljárás megindításának, lefolytatásának s 
befejezésének mikéntjéről, az igénybevehető jogorvoslatok
ról, az Ítéletek végrehajtásáról, valamint a büntetőjognak a 
kihágási jogban is érvényesülő általános rendelkezéseiről.

A gyakorlati élet és jogalkalmazás ezirányú igényeire 
kellően kiterjeszkedő e dolgozatok, a tárgyukat képező tételes 
joganyagot jó elrendezésben s világosan magyarázzák, szer
zőjüknek jogászi gondolkodásáról kedvező benyomást kel
tenek, a tárgy szűk köre s a feldolgozásnak szinte kizáró
lag praktikus célzata mellett azonban Írójuknak a magyar 
közigazgatási jog egészére kiterjedő s tudományos felké
szültségéről csak részben tehetnek s tesznek tanúságot.
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Folyamodónak a 6. sorszám alatt jelzett, különben fő
leg gyakorlatilag több tekintetben értékes s szerzőjük irói 
rátermettségére mutató folyóirati cikkei külön tartalmi mél
tatást nem igényelnek, mert azok, egy keltő leszámításával, 
valamennyien folyamodó „Magyar ipari közigazgatási jog “ 
című, később megjelent főmunkájának mintegy előkészítései 
s anyaguk érdemi részében folyamodó ez utóbb említett s 
alább részletesen tárgyalt müvébe beillesztvék.

A folyamodó habiiitatjonális kérvényéhez csatolt iro
dalmi müvek sorában nemcsak a legterjedelmesebb s leg
újabb keletű, de legjelentékenyebb is kérvényezőnek a 
„Magyar ipari közigazgatási jog" címmel múlt évben meg
jelent, nagy oktáv nagyságú s 751 oldal terjedelmű könyve.

Bár ez a könyv az iparügyre vonatkozó magyar köz
igazgatási joganyagnak csak egyik részét, iiietőleg a szerző 
által „Magyar ipari közigazgatási jo g “ főcímmel tervezett 
nagyobb irodalmi munkálatnak csak egyik s első felét képezi, 
mégis, mint az iparrendészetnek egészét rendszeresen tár
gyaló kötet, önmagában is oly egész, melynek anyaga, 
megfelelő feldolgozás mellett, eléggé alkalmas arra, hogy 
szerzőjének a kért habilitatio szempontjából megkívánt tudo
mányos rátermettségéről tanúságot tehessen.

Szerző e munkájában, az előszó szerint (2. I.), kettős 
célt tűzött maga elé. Egyik s gyakorlati célja az, hogy a 
magyar közigazgatási jognak a különféle jogforrásokban 
szétszórtan jelentkező iparügyi szabályait oly rendszerbe 
foglalja, mely e szabályok anyagában a könnyű és gyors 
eligazodást az érdekelt hatóságok és egyesek számára lehe
tővé teszi. Másik s tudományos intentiója szerzőnek, hogy 
az ipari közigazgatási jogot „az elmélet szempontjából meg
világítva, mint önálló tudományt is feldolgozza“ .

E kettős (él meghatározta kettős feladatot szerző a 
következő, röviden összefoglalt rendszerben törekszik meg
oldani :

Bevezetésül szól az ipari közigazgatási jog fogalmáról, 
jelentőségéről (11— 16 I.), a magyar ipari közigazgatási jog 
forrásairól (16— 29 I.), az ipar történetének, az ipari köz- 
igazgatás szempontjából, jelentőségéről s a magyar ipari 
jognak —  a céh-intézmény történetének külön kiemelésével
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(43 - 60 I.) —  történeti fejlődéséről (22— 66 I.), majd a 
j-’ lenleg érvényes ipartörvény keletkezését (66— 72 I.), rend
szerét (72— 79 I.), a törvény későbbi részleges módosulásait 
(7 9 -8 0  I.) s a törvény újabban tervbevett módosításának 
lényegét ismerteti (80 —  88 I.).

A tárgyalás során elsőben is foglalkozik szerző az 
iparnak közgazdaságtani s iparjogi fogalmával, részletezi az 
ipartörvény alá tartozó foglalkozások általános iparjogi is
mérveit (89— 122 1.), az ipartörvény rendelkezései alól kivett 
háziiparnak közgazdaságtani s iparjogi fogalma közötti kü
lönbségeket, a háziipar különleges elbánásban részesítésének 
ipar- és szociálpolitikai okait (122— 144 1.), meghatározza az 
érvényes ipartörvény szerint az ipari foglalkozások között 
teendő lényeges megkülönböztetéseket (szabad iparok, ké
pesítéshez kötött iparosok stb.), majd ezeknek (150-155, 
156— 81, 181— 244 II.), valamint ai ú. n. reál-iparoknak 
(244— 57 1.) s az iparhatósági telepengedélyhez kötött üzlet
telepeknek ipari közigazgatási jogát (257— 310 I.) általában 
és egyenként is nagy részletességgel tárgyalja. A taglalás 
további főrészeiben ( I l i— IV. Rész) szerző az ipar gyakor
lásának ipari közigazgatási jogi feltételeivel, az iparigazolvá
nyoknak (313-48  1.), az iparengedélyeknek (349— 82 1.) s 
az iparhatósági telepengedélyeknek (382— 405 I.) mibenlété
vel, egymástól eltérő jogi természetével, kiszolgáltatásuk sajá
tos feltételeivel foglalkozik, majd pedig az iparszabadság 
elvének az ipar gyakorlásában miként és mennyiben érvé
nyesülését (406— 10 L), az iparnak jogi személyek részéről, 
továbbá üzletvezető és bérlő útján gyakorolhatását (410— 31 
1), az iparos özvegyének az elhalt házastárs ipara folytat- 
hatására való jogait (432— 40 1.) s az elhalt iparos kiskorú 
gyermekeit, illetőleg unokáit hasonló szempontból megillető 
jogokat tárgyalja (440— 43 I.). E fejtegetéseket követőleg 
(V— VI. Rész) szerző az iparjog gyakorlásának az ipariga
zolványok és engedélyek szövegéhez (444— 57 I.), az álta
lános közérdek és a szomszédok közbiztosította érdekeihez 
(457— 66 I.), az iparfejlesztés kívánalmaihoz (466-503 I.) s 
a jó erkölcsök követelményeihez (504— 16 I.) fűződő kor
látozásait, majd az ipargyakorlás megszüntetésének szabad
ságát és korlátáit ismerteti (517— 26 I). .A mű utolsóelőtti
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(VII.) része az ipari közigazgatásban eljáró hatóságok hierar
chiáját, hatáskörét (527 —  37 I.), az ipartestüleleknek, mint 
kisegítő iparhatóságoknak, jogállását (538— 57 I.) s az ipar
hatóságok támogatására hivatott orgánumoknak: az iparha
tósági megbízottaknak (558 —  62 1.), a törvényhatósági ipar- 
tanácsnak (563 —  66 1.), a kereskedelmi- és iparkamaráknak 
(566 —  74 I.), az országos ipartanácsnak (575— 781 I.) s az 
ipartársulatoknak (579— 84 1.) szervezetét és ügykörét ismer
teti, mígnem a munka utolsó (Vili.) része, érdemében szer
zőnek a 3 —  4. sorszámok ala-t jelzett s fönebb már érintett 
munkáival egyezve s az ipari közigazgatási jog határoz- 
mányainak jogi védelméről szólva, az idevonatkozóan érvé
nyes alaki (585 —  613 I.) és anyagi jogot (614— 99 I.) tár
gyalja. A könyv függelékei: a részletes név-és tárgymutatón 
(701 —  40 1.) kívül, egy, a tárgy bibliográfiáját és a használt 
forrásmunkák címeit feltüntető jegyzék (741 —  50 I.) s az 
alkalmazott rövidítések jelmagyarázata.

Mint a munkának e csak röviden vázolhatott tartalma 
is mutatja, szerző gonddal törekedett tárgyalása körébe vonni 
minden oly kérdést, mely a hazai iparrendészet körébe vág, 
a mű betekintése pedig arról győzhet meg, hogy szerző a 
könyve során tárgyait tételes joganyagot, valamint az annak 
módosítására vonatkozóan felmerült tervezeteket és szakindít
ványokat nagy szorgalommal hordta össze, alaposan ismeri, 
azok tartalmát —  amennyire a rendelkezésemre állott kútfők
ből megállapíthattam —  pontos utalásokkal s híven adja 
vissza s ott, hol az szükséges vagy gyakorlati okokból cél
szerű, kellő hozzáértéssel magyarázza.

Szerzőnek a munka gyakorlati használhatóságát illetően 
az előszóban kifejezett abbeli reménysége, hogy könyve az 
iparhatóságoknak, az érdekelt egyeseknek s általán a gya
korlat embereinek jogszolgálatot fog tenni, nemos alaptalan. 
Azt, a munkája megírásánál maga elé tűzött második fela
datot azonban, hogy müvében a magyar ipari közigazgatási 
jogot tudományosan is feldolgozza, már nem sikerült szerző
nek oly mértékben megoldania, mintahogyan müvével a 
gyakorlati élet igényeit kielégítheti.

Meglátszik a munkán, hogy, ha szerzőnek célkitűzése 
a gyakorlat és a tudomány idetartozó követelményeire in >
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detileg tán egykép vonatkozott is, a kettős célnak e szándé
kolt egyensúlya, a mű kidolgozása során, a praktikus hasz
nálhatóság szempontja javára s a tudományosság kivánal 
mainak hátrányára eltolódott. Nem is könnyű dolog a szerző 
által választott tárgyat ugyanabban a munkálatban tudomá
nyosan is kifogáslalanúl és mégis úgy feldolgozni, hogy 
azért a munka, —  mint azt szerző intendálta: egyben az 
iparhatóságnak s a közigazgatási jogtól, mint tudománytól, 
meglehetősen távol álló iparosoknak gyakorlati igényeit is 
könnyen és tökéletesen kielégítse.

Mert ha úgy általában megáll is szerzőnek az a vezérlő 
tétele, hogy „a tudomány csak akkor válik igazi értékké, ha 
nem távozik el az élettől és ha forrásaiból a gyakorlat is 
meríthet“ , ebből még nem következik az, hogy a tudomány
nak és az „életének, a spekulativ és módszeres felépítések
nek és a gyakorlatnak, bármely kérdésben is, minden köz
vetítő átmenet nélkül: ugyanazon az egy lapon lehessen 
vagy épen kelljen a kívánatos harmóniába olvadniok. Szerző 
munkája is mutatja, hogy ez nem mindig s épen a tételes 
jogok feldolgozása terén is gyakran nem lehetséges.

Így szerző munkájában is a tudományt nagy mértékben 
érdekelte volna a magyar iparjog fejlődésének vonatkozó 
régi /ősforrásaink anyagának közvetlen betekintésén s jogászi, 
kimerítésén nyugvó bemutatása, míg szerző, a műnek, itt úgy
látszik csak gyakorlati használhatóságát tartva szem előtt, a 
magyar ipari közigazgatási jog történetét kultur-historikusaink- 
nak idevágó cikkei és inkább az ipar mint az ipar/crg' tör
ténetét tárgyaló monográfiái alapján s így a jogászt érdeklő 
több szempontnak mellőzésével állította össze. A tudomány 
szempontjából ép igy kívánatos lett volna, ha szerző, müvé
nek speciális anyagát bevezetve, nem elégedett volna meg az 
ipari közigazgatási jog fogalmának, a tárgy gyakorlati keze
lését ugyan kielégítő, de a beállítás tudományosságának már 
kevcsbbé megfelelő rövid formális meghatározásával s az 
ipari közigazgatási jog forrásainak a jogforrás-tan elméletébe 
mélyebbre nem hatoló ismertetésével, hanem ehelyett töre
kedett volna szerző, müve speciális anyagát a köz- illetve 
közigazgatásjogi tudomány egészébe kellő elméleti megala
pozással beilleszteni. Különösen ha valaki, mint szerző isv



—  21 —

Bzon a különben vitaiható állásponton van, hogy az iparí 
közigazgatási jogot, anyaga terjedelmes voltánál fogva egy 
„önálló tudományágként“ kell művelni, akkor épen nem in
dokolt a közjogtan illetve a közigazgafástan idevágó általá
nos fogalmainak a mű keretébe részletesebb bekapcsolását, 
a munka anyagának speciális jellegére hivatkozással (1. 1. 
1. jegyz.), jórészt elejteni. Hasonlókép, ha a gyakorlati cél 
nem kívánta is, a mü tudományosságára mindenesetre igen 
előnyös lett volna, ha szerző, a munka során eszközölt jog
összehasonlításokban, nemcsak az ausztriai és német jogra, 
hanem a többi nagy-iparos államnak, Angliának, Belgium
nak, az Uniónak s Franciaországnak jogára is kitejedtebb 
figyelemmel lett volna, mint az a műben tényleg jelentkezik.

Ezekkel a tudományosság szempontjából felmerült ki
fogásokkal egyébként a szerzőben és műben tényleg meg
levő tudományos értékeket, igy szerző tárgy-szeretét, ismere
teinek kiterjedtségét, az anyag gyűjtésében s a tárgy magyar 
bibliográfiájának eléggé kimerítő összeállításában megnyilvá
nult szorgalmát, az anyag kezelésének biztosságát, a de lege 
ferenda több helyütt is jelentkező s helyes jogpolitikai ér
zékre mutató önállóságot, a fogalmak elemzésében . tapasz
talható jogászi érzéket és szabatosságra-törekvést, a mü szer
kezetének áttekinthetőségét, irálya világosságát és könnyed
ségét ép oly kevéssé akarom elhomályosítani, mintahogy vi
szont a szerzőétől több tekintetben eltérő vélekedéseim rész
letezésének és megvitatásának mellőzésével nem azt kívánom 
kifejezni, mintha szerző fejtegetéseit mindenben helyesnek s 
a szakirodalom értékesítésének szerző részéről igénybevett 
mértékét teljesen kielégítőnek tartanám.

Minthogy azonban folyamodó irodalmi munkássága, 
fennforgó fogyatkozásai mellett is, elég tárgyi alapot és ga
ranciát nyújt arra, hogy folyamodó a közigazgatási jog tudo
mányában bir azzal a tudományos készültséggel és ünálló- 
sággal, mely mellett ha e tudományszaknak nem is egész 
tárgykörét, de annak egyik önálló s habilitalio anyagául is 
alkalmas részét: a magyar ipari közigazgatási jogot mint 
tanár kellő tudományos eredményességgel fogja művelhetni, 
van szerencsém a tekintetes Karnak mély tisztelettel javasolni 
hogy folyamodó irodalmi munkásságát a „magyar ipari köz
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igazgatási jo g “ c. tárgykörből a magántanári képesítés alap
jául elfogadni s folyamodót a magántanári szóbeli kollokviumra 
bocsátani méltóztassék.

A tekintetes jog- és államtudományi Kar iránt
mély tisztelettel

Kolozsvárt, 1918. évi február hó 24-én.

Szandíner Pál,
nyilv. r. tanár.


