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1867. évi XII. törvénycikk
a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló
többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek
elintézésének módjáról
Ő császári s apostoli királyi Felsége, miután többi országait és tartományait
alkotmányos jogokkal ruházta fel, legmagasabb trónbeszédében, melylyel a jelen
országgyülést megnyitni méltóztatott:
Felszólitá az országgyülést, hogy a pragmatica sanctiónak, mint kölcsönösen
elismert jogalapnak, elveiből kiindulva, gondoskodnék oly módokról, melyeknél fogva
mind Magyarország és társországainak a pragmatica sanctió által is biztositott
közjogi és belkormányzati önállósága, mind a birodalom biztosságának és együtt
maradásának életfeltételei sérthetetlenül megóvassanak, egyszersmind pedig a
fenérintett közös ügyek alkotmányos elintézésénél egyrészről a magyar korona
országai, másrészről Ő Felsége többi országai és tartományai alkotmányos befolyása
biztosittassék.
Őszinte örömmel üdvözölte az országgyülés Ő császári s apostoli királyi Felségének
ezen legmagasb elhatározását, mely szerint az alkotmányos kormányzat rendszerét az
egész birodalomban megállapitani óhajtván, ez által trónjának fényét s a birodalom
erejét és hatalmát mindannyi népeinek a közügyek iránti érdekeltségére, mint
természetszerü s ennélfogva legszilárdabb alapra kivánta fektetni.
Ez okból Magyarország főrendei és képviselői nem mulaszthaták el gondoskodni oly
módokról, a melyek lehetővé tegyék, hogy azon alapszerződés, a mely az 1723. évi I.,
II. és III-dik törvénycikkek által a felséges uralkodóház és Magyarország közt létre
jött, a mely egyrészről a birodalmi kapcsolathoz tartozó országok és tartományoknak
az 1723. I. és II. törvénycikkek értelmében együttes és elválaszthatatlan birtoklását,
másrészről
pedig Magyarországnak önálló törvényhozási és kormányzati
függetlenségét biztositotta, lényegében jövőre is sértetlenül fentartassék.
Ennélfogva szükségessé válván, hogy a magyar korona országai és az Ő Felsége
uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyok pontosan
és határozottan kijelöltessenek; s hogy a két egymástól független alkotmányos
képviselet közti érintkezés módja eme közös viszonyok elintézése körül szabatosan
megállapittassék: az országgyülés erre vonatkozólag a következőkben állapodott
meg:
1. § Azon kapcsolat, mely egyrészről a magyar korona országai, másrészről Ő
Felségének többi országai és tartoményai között jogilag fennáll, az 1723:I., II. és III.
törvénycikkek által elfogadott pragmatica sanctión alapszik.
2. § Megállapitván ez ünnepélyes alapszerződés a Habsburg-ház nőágának
trónöröklési jogát, kimondotta egyszersmind, hogy azon országok és tartományok,
melyek a megállapitott öröklési rend szerint egy közös uralkodó alatt állanak,
feloszthatatlanul és elválhatatlanul együtt birtoklandók. E határozottan kimondott elv
folytán a közös biztosság együttes erővel leendő védelme és fentartása oly közös és
viszonyos kötelezettség, mely egyenesen a pragmatica sanctióból származik.
3. § De ezen megállapitott kötelezettség mellett határozottan kikötötte a
pragmatica sanctio azon föltételt is, hogy Magyarország alkotmányos közjogi és
belkormányzati önállása sértetlenül fentartassék.
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4. § E két alapeszmét tartotta szem előtt a magyar országgyülés azon viszonyok
meghatározásánál, melyek Magyarországot a közös fejedelem uralkodása alatt álló
többi országokkal közösen érdeklik. S valamint egyrészről kész volt Magyarország a
multban s kész leend jövendőben is mindenkor teljesiteni mindazt, a mint a
pragmatica sanctio szerint a közös biztosságnak együttes erővel védelme és
fentartása mulhatatlanul megkiván: ugy másrészről oly kötelezettségeket, melyek e
czélon túlterjednek, s annak elérésére nem elkerülhetetlenül szükségesek, magára
nem vállalhat.
5. § Ezelőtt Magyarországot illetőleg mindazokra nézve, mik az érintetviszonyokra
vonatkoznak, a magyar országgyülés s a magyar király közt egyetértéssel intézkedtek
és ez intézkedések megállapitásánál más ország befolyással nem birt, mert a magyar
király, mint az uralkodása alatt álló többi országok absolut fejedelme, azon
országoknak érdekeiről és teendőiről absolut hatalommal rendelkezett. Most
azonban, a legmagasabb trónbeszéd szerint, lényegesen változott a helyzet az által,
hogy Ő Felsége „alkotmányos jogokkal ruházta föl többi országait, azokat tehát
absolut hatalommal ezentúl nem képviselheti, s azok alkotmányos befolyását nem
mellőzheti”.
6. § Irányadóknak tekinti az országgyülés e szempontokat, midőn kijelöli a
főelveket, melyek a közös viszonyok megállapitásánál alapul szolgálnak. Kiindulási
pontjai e részben a pragmatica sanctio, melyet mind Ő Felsége, mind az országgyülés
közösen elismert kiindulási pontul tűzött ki.
7. § A pragmatica sanctio szerint közös ugyan az uralkodó, a mennyiben
Magyarország koronája is ugyanazon fejedelmet illeti, a ki a többi országokban is
uralkodik; de még ez nem teszi szükségessé, hogy a fejedelem udvartartásának
költségei közösen állapitassanak meg. Ily közös megállapodást a pragmatica
sanctióban kitűzött czél nem igényel, Magyarország alkotmányos önállásával pedig s
a magyar király fejedelmi magas tekintélyével sokkal inkább megegyez, hogy a
magyar országgyülés, a felelős magyar ministerium előterjesztésére, külön szavazza
meg a magyar király udvartartása költségeit. Az udvartartás költségeinek
megszavazása és kiszolgáltatása tehát közös ügynek nem tekintetik.
8. § A pragmatica sanctióból folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze a
külügyek czélszerü vezetése. E czélszerü vezetés közösséget igényel azon külügyekre
nézve, melyek az Ő Felsége uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik.
Ennélfogva a birodalom diplomaticai és kereskedelmi képviseltetése a külföld
irányában és a nemzetközi szerződések tekintetében fölmerülhető intézkedések,
mindkét fél ministeriumával egyetértésben és azok beleegyezése mellett, a közös
külügyminister teendői közé tartoznak. A nemzetközi szerződéseket mindenik
ministerium saját törvényhozásával közli. Ezen külügyeket tehát Magyarország is
közöseknek tekinti, s kész azoknak közösen meghatározandó költségeihez azon arány
szerint járulni, mely az alábbi 18., 19., 20., 21. és 22. pontokban körülirt módon fog
megállapittatni.1
9. § A közös védelemnek másik eszköze a hadsereg s az arra vonatkozó
intézkedések, egy szóval: a hadügy.
10. § Tekintetbe véve mindazt, a mi fenebb, különösen az 5. pont alatt elmondatott,
a hadügynek közösségére nézve következő elvek állapittatnak meg:
11. § Ő Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán
mindaz, a mi az egész hadseregnek és igy a magyar hadseregnek is, mint az összes
hadsereg kiegészitő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére
vonatkozik. Ő Felsége által intézendőnek ismertetik el.
12. § De a magyar hadseregnek időnkénti kiegészitését s az ujonczok
megajánlásának jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek
meghatározását,
ugyszintén a katonaság elhelyezését, élelmezését illető
intézkedéseket, az eddigi törvények alapján, mind a törvényhozás, mind a
kormányzati körében, az ország magának tartja fen.
1

A közös külügyminiszter egyúttal „a császári és királyi Ház minisztere” cimét is viseli. (Legfelsőbb
kézirat a külügyminiszterhez, közzétéve a „Budapesti Közlöny” 1895. X. 6. számában.) (M. D.)
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13. § Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek megállapitása vagy
átalakitása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás
beleegyezésével történhetik. Miután azonban az ily megállapitás épen ugy, mint a
későbbi átalakitás is, csak egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerüen: ennélfogva
minden ily esetben, a két ministerium előleges megállapodása után, egyenlő elvekből
kiinduló javaslat fog terjesztetni mindkét törvényhozás elé. A törvényhozások
nézeteiben netalán fölmerülhető különbségek kiegyenlitése végett a két törvényhozás
egymással küldöttségek által érintkezik.
14. § A magyar hadsereg egyes tagjainak mindazon magyarországi polgári
viszonyai, jogai és kötelezettségei fölött, melyek nem a katonai szolgálatra
vonatkoznak, a magyar törvényhozás és illetőleg a magyar kormányzat fognak
intézkedni.
15. § A hadügynek összes költségei olyképen közösek, hogy azon arány, mely
szerint ezen költségekhez Magyarország járulni fog, az alábbi 18., 19., 20., 21. és 22.
pontokban körülirt előleges értekezés után, kölcsönös egyezkedés által állapittatik
meg.
16. § A pénzügyet annyiban ismeri a magyar országgyülés közösnek, a mennyiben
közösek lesznek azon költségek, melyek a fenebbiekben közöseknek elismert
tárgyakra forditandók. Ez azonban ugy értelmezendő: hogy az emlitett tárgyakra
megkivántató összes költségek közösen határoztassanak meg azon módon, mely a
kezelésről szóló alábbi szakaszokban előadatik; de azon összegnek, mely a
költségekből az alábbi 18., 19., 20., 21., és 22. pontokban körülirt módon
megállapitandó arány szerint Magyarországra esik, kivetéséről, beszedéséről s az
illető helyre leendő áttételéről Magyarország országgyülése és felelős ministeriuma
fognak intézkedni, oly módon, a mint a kezelésről szóló alábbi pontok megállapitják.
17. § Magyarország minden egyéb államköltségét, a magyar felelős ministerium
előterjesztésére, az országgyülés alkotmányos uton fogja elhatározni; azokat, mint
átalában minden adót, a magyar ministerium, minden idegen befolyás teljes
kizárásával, saját felelőssége alatt veti ki, szedi be és kezeli.
18. § Ezek azon tárgyak, melyeknek a fenirt módon közössége a pragmatica
sanctióból folyónak tekintetik. Ha ezekre nézve mindkét fél egyetértésével
megtörténik a megállapodás: kölcsönös alku által előre kell meghatározni azon
arányt, mely szerint a magyar korona országai a sanctio pragmatica folytán
közöseknek elismert ügyek terheit és költségeit viselendik.
19. § Ezen alku s megállapitás oly módon történik, hogy egyrészről a magyar
korona országainak gyülése, másrészről Ő Felsége többi országainak gyülése,
mindenik a maga részéről, egy hasonló számu küldöttséget választ. E két küldöttség,
az illető felelős ministeriumok befolyásával, részletes adatokkal támogatott javaslatot
fog kidolgozni az emlitett arányra nézve.
20. § E javaslatot mindenik ministerium az illető országgyülés elé terjesztendi, hol
az rendesen tárgyalandó. Mindenik országgyülés az illető ministeriumok utján
közlendi határozatait a másik országgyüléssel, s a két félnek ily módon eszközlendő
megállapodásai szentesités végett Ő Felsége elé fognak terjesztetni.
21. § Ha a két küldöttség a javaslatra nézve nem tudna egymással megegyezni:
mindenik félnek véleménye mind a két országgyülésnek elébe terjesztetik. Ha pedig a
két országgyülés nem tudna egymással kiegyezni: akkor a kérdést, az előterjesztett
adatok alapján, Ő Felsége fogja eldönteni.
22. § Az arányra nézve kötendő egyezkedés csak határozott időre terjedhet; annak
elteltével ismét ugyanazon módon uj egyezkedésnek leend helye.
23. § A mi a fenebb körülirt tárgyak kezelését illet: az e részben ezelőtt törvényesen
fenállott módnak megváltoztatása szorosan véve nem a pragmatica sanctióban
meghatározott kötelezettségből foly: hanem a helyzetnek azon változása, mely a
fenebbi 5. pont alatt elmondatott, teszi azt czélszerüvé. Kimondja az országgyülés,
hogy Ő Felsége többi országaival érintkezni akar, mint alkotmányos népekkel,
mindkét fél függetlenségének megóvása mellett.
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24. § Ez lévén a közös ügyekre és azok kezelési módjára vonatkozó jelen határozat
indoka és czélja, önként következik, hogy annak egyik alapföltételét Magyarország
alkotmányának fentartása képezi.
25. § A másik alapföltétel az, hogy a teljes alkotmányosság Ő Felsége többi
országaiban és tartományaiban életbe lépjen: mert Magyarország azon országoknak
csak alkotmányos képviseletével léphet bármi közös viszonyokra nézve érintkezésbe.
S Ő Felsége maga is azért kivánta ez ügyek tárgyalásának eddigi módját
megváltoztatni, mert alkotmányos jogokkal ruházta föl többi országait is, s a közös
ügyek kezelésénél ezek alkotmányszerü befolyását nem tartja mellőzhetőnek.
26. § Ezen két alapföltétel mellett a közös ügyek kezelési módja a következő lenne:
27. § Egy közös ministeriumot kell felállitani azon tárgyakra nézve, melyek, mint
valósággal közösek, se a magyar korona országainak, se Ő Felsége többi országainak
külön kormányzata alá nem tartoznak. E ministerium a közös ügyek mellett se egyik,
se másik résznek külön kormányzata ügyeit nem viheti, azokra befolyást nem
gyakorolhat. Felelős lesz e ministerium minden tagja mindazokra nézve, a mik
köréhez tartoznak, felelős lesz az egész ministerium is együtt, oly hivatalos
intézkedéseire nézve, melyeket együtt állapitott meg.
28. § A közös ügyek azon részére nézve, mely nem tisztán a kormányzat köréhez
tartozik, Magyarország se teljes birodalmi tanácsot, se bármi néven nevezhető közös
vagy középponti parlamentet czélszerünek nem tart, s ezeknek egyikét sem fogadja
el; hanem ahhoz ragaszkodik, hogy, miután Ő Felsége legmagasabb trónbeszéde
szerint is, közös kiindulási pont a pragmatica sanctio: egyrészről a magyar korona
országai együtt, másrészről Ő Felsége többi országai és tartományai együtt ugy
tekintessenek, mint két külön s teljesen egyenjogu fél. Következve: a két fél között a
közös ügyek kezelésére nézve mellőzhetetlen föltétel a teljes paritas.
29. § Ezen paritas elvénél fogva Magyarország részéről a magyar országgyülés
választáson saját kebeléből egy meghatározott számu bizottságot (delegatio) és pedig
az országgyülés mindenik házából. Válaszszanak Ő Felsége többi országai és
tartományai is hasonlóul alkotmányos módon egy épen annyi tagból álló bizottságot a
maguk részéről. Ezen bizottságok tagjainak száma a két fél egyetértésével fog
meghatároztatni. Ezen szám egy-egy részről hatvanat meg nem haladhat.1
30. § E bizottságok csak egy évre, vagyis az országgyülésnek egy ülésszakára
választandók, s az év leteltével, vagyis az uj ülésszak kezdetével, azoknak minden
hatásköre teljesen megszünik. Tagjaik azonban ismét megválaszthatók.
31. § A bizottságok mindegyike külön, saját kebeléből, szabadon választja elnökét,
tollvivőjét, s a mennyiben szüksége lesz más hivatalos személyzetre is, annak minden
tagját; s maga állapitja meg ügyrendjét.
32. § A bizottságokat mindenkor Ő Felsége fogja összehivni bizonyos határnapra és
azon helyre, hol Ő Felsége azon időben tartózkodik. Óhajtja azonban a magyar
törvényhozás, hogy az ülések fölváltva, egyik évben Pesten, másik évben Bécsben,
vagy ha Ő Felsége többi országainak gyülése és Ő Felsége igy akarná, azon országok
más valamelyik fővárosában tartassanak.
33. § Mindenik bizottság külön tart üléseket s azokban fejenkinti szavazással s a
bizottsági összes tagok absolut szótöbbségével határoz s a mit a többség elhatározott,
az egész bizottság határozatának tekintendő. Külön véleményt az egyes tagok, saját
igazolásuk végett, igtattathatnak ugyan a jegyzőkönyvbe, de ez a határozat erejét
nem gyöngiti.

1

A delegatio tagjainak számát a képviselőház 1867. december 27-én tartott ülésében állapította
meg olyképen, hogy a képviselőház 40, a főrendiház 20 tagot választ a delegatióba, megfelelő
számú póttaggal. „A bizottságból kilépett tagok”, ugyanez ülés határozata szerint, „a póttagok
közt foglalnak helyet és mint ilyenek a megürült állásra a többi póttag előtt hivandók be. A többi
póttag, ha a reájuk kerülne a sor, megválasztatásuk sorrende szerint lépnek be a bizottságba.” A
főrendiház e határozathoz december 28-án tartott ülésében hozzájárult. (M. D.)
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34. § A két bizottság egymással, együttes ülésben, nem tanácskozhatik, hanem
mindenik irásban közli nézeteit és határozatait a másikkal, s irott üzenetek által
igyekeznek véleménykülönbség esetében egymást fölvilágositani. Ezen üzeneteket
mindenik bizottság saját nyelvén készitendi el, oda mellékelve a hiteles forditást is.
35. § Ha ezen irásbeli üzenetek által nem sikerülne a két bizottságnak véleményt
egyesiteni: akkor a két bizottság együttes ülést tartand, de egyedül csak egyszerü
szavazás végett. Ez együttes ülésen a két bizottság elnökei felváltva, egyszer az
egyik, másszor a másik, fognak elnökölni. Határozat csak ugy hozhatik, ha mindenik
delegatio tagjainak legalább két harmada jelen van. A határozat mindenkor absolut
többséggel hozandó. Mivel a pedig a paritas elvének gyakorlati alkalmazása mindkét
félnek érdekében épen a szavazásnál legfontosabb: az esetben, ha az egyik vagy
másik fél delegatiójából bármely okból egy vagy több tag hiányzik, a másik fél
delegatiója is tartozik tagjainak számát leszállitani olyképen, hogy mindkét fél
delegatiója, tagjainak számára nézve, teljesen egyenlő legyen. A leszállitást a
többségben levő delegatio a maga keblében sorshuzás utján eszközli. A jegyzőkönyv
mindenik fél nyelvén fog vezettetni a két fél tollvivői által, s közösen hitelesittetik.
36. § Ha három üzenetváltás sikeretlen maradt: joga van mindenik félnek a másik
részt felszólitani, hogy a kérdés közös szavazás által döntessék el; mely esetben a két
fél elnökei együtt állapitják meg a szavazási ülés helyét, napját és óráját, s arra
mindenik elnök meghivja a maga bizottsága tagjait.
37. § E bizottságok hatásköréhez csak azon tárgyak tartozhatnak, melyek a jelen
határozatban, mint közösek, határozottan e bizottságokhoz vannak utasitva. Ezeken
túl a bizottságok intézkedéseiben nem terjeszkedhetnek s a magyar országgyülés és
magyar kormányzat részére fentartott ügyekbe nem avatkozhatnak.
38. § A közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottság, az országgyülés által
szabadon választva, a jelen határozatban kijelölt és körvonalazott ügyekben és
módon, az országgyülést Ő Felsége többi országainak irányában képviseli. E bizottság
előleges utasitások által meg nem köthető.
39. § Az eljárás módjára nézve megállapíttatik, hogy azon tárgyat, mely a jelen
határozat szerint e bizottságok elé tartozik, a közös ministerium mindenik
bizottságának külön adja elő. Mindenik bizottságnak joga lesz kérdéseket intézni a
közös ministeriumhoz, vagy a szakok szerint, annak illető tagjához, kérhet azoktól
feleletet s felvilágositásokat; ugyanazért a közös ministeriumnak jogában álland, s
midőn arra felszólittatik, köteles is leend, egyik bizottságnál ugy, mint a másiknál,
megjelenni, felelni, és szóval vagy irásban, s ha az akár nélkül történhetik, a
szükséges iratok előterjesztése mellett is, felvilágositásokat adni.
40. § A közös költségvetés megállapitása leend e bizottságok feladatának évenkint
előforduló legfontosabb része. E költségvetést, mely egyedül azon költségekre
terjedhet, a melyek a jelen határozatban közöseknek vannak kijelölve, a közös
ministerium mind a két külön felelős ministeriumnak befolyásával fogja késziteni, s
ugy adja azt át mindenik bizottságnak külön. A bizottságok a fenebb körülirt mód
szerint fogják azt külön tárgyalni, s észrevételeiket egymással irásban közlik, s a mely
pontra nézve nézeteik meg nem egyeznének, azt együttes ülésben szavazattal
határozzák el.
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41. § Az ily módon megállapitott költségvetés többé az egyes országok által
tárgyalás alá nem vétethetik, hanem köteles mindenik azon arány szerint, mely (a
jelen határozat 18., 19., 20., 21. és 22. pontjaiban körülirt módon) előre
megállapittatott, a közös költségvetésből reá eső részt viselni. De mivel ezen közös
költségekre nézve a kivetés, beszedés s az adórendszernek megállapitására
Magyarországra nézve, a magyar országgyülés és magyar felelős ministerum köréhez
tartozik; a magyar ministerium a magyar országgyüléshez terjesztendő
költségvetésébe is fölveendi mindig azon összegeket, melyek a már megállapitott
közös költségvetésből az emlitett arány szerint Magyarországra esnek, csakhogy ezen
rovatok, a mennyiségre nézve, vitatás alá többé nem vehetők. Beszedetvén az ekként
megállapitott közös költségekre szükséges összeg a magyar felelős ministerium által,
a havonként befolyt államjövedelmekből a közös költségek fedezésére szolgáló rész a
magyar pénzügyminister által havonként a közös pénzügyministerhez áttétetik, azon
arány szerint, a mely arányban áll a közös költségek összege az országos költségek
összegéhez. A közös pénzügyminister felelős lesz az általvett összegnek a kitüzött
czélokra leendő forditásáért; magában értetődvén, hogy az, a ki az összegeket kezeli,
szoros számadással fog tartozni.
42. § Az efféle számadások megvizsgálása hasonlóul az emlitett bizottságokat illeti;
azok e számadásokra nézve is a fentebb körülirt módon fognak eljárni.
43. § Hasonló eljárás követendő minden egyéb tárgyakban is, melyek mint közös
ügyek, az érintett bizottságok köréhez tartoznak. Ezeket is a közös ministerium
mindenik bizottságának külön adja be, a bizottságok külön tárgyalják, nézeteiket
egymással irásban közlik, és ha ily módon egymással meg nem egyezhetnének, akkor,
mint fenebb mondatott, szavazó együttes ülésben határoznak. Magában értetődik,
hogy határozatai, a mennyiben fejedelmi jóváhagyás alá tartoznak, Ő Felségének
fölterjesztendők, s ha Ő Felsége által megerősittetnek, kötelező erővel birandnak. Az
ily fejedelmi jóváhagyással megerősitett határozatokat azonban Ő Felsége mindenik
országgyülésnek az illető külön felelős ministerium által adatja tudtára. Azon
határozatokat, melyek a delegatiókban a fenirt módon hozattak s Ő Felsége által
szentesitettek, miután a magyar országgyülésnek tudtára adattak, Magyarországban
Ő Felsége csak a felelős magyar ministerium által hajtathatja végre. Ugyanezért
mindazon költségeket is, melyek a bizottság ily módon hozott és szentesitett
határozatának folytán Magyarországra háramlanak, a magyar felelős ministerium
fogja az országgyülésileg megállapitott magyarországi budgettel együtt kivetni és
beszedni.
44. § Azokon kivül, a miket a közös felelős ministerium terjeszt elő a közösügyi
bizottságoknak (delegatio), e bizottságok mindegyike bir kezdeményezési joggal, de
csak oly tárgyakra vonatkozólag, melyek mint közös ügyek, a jelen határozat szerint
szorosan e bizottságok köréhez tartoznak. Mindenik bizottság tehet ilynemü
javaslatot, s azt a másik bizottsággal irásban közölheti. Az ekkép inditványozott
javaslat pedig szintugy lesz tárgyalandó, mint egyéb, a bizottságok köréhez tartozó
kérdésekre nézve már fenebb elmondatott.
45. § A bizottságok ülései rendesen nyilvánosak lesznek. A kiviteli szabályok e
részben az ügyrend által fognak megállapitatni. Határozat azonban csak nyilt ülésben
hozathatik.
46. § Az esetben, ha Ő Felsége valamelyik országgyülést föloszlatná, a föloszlatott
országgyülésnek delagatiója is megszünik, s az ujabb országgyülés uj bizottságot
(delegatio) választ.
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47. § A bizottságok tagjai a jelen határozat szerint közösekül kijelölt ügyeknek
tárgyalása közben tett nyilatkozataikért feleletre soha nem vonathatnak; sőt
megbizatásuk megszüntéig se oly kereset miatt, mely személyes letartóztatást vonhat
maga után, se bűntény vagy vétség miatt, a tetten érés esetét kivéve, az illető
országgyülésnek, ennek együtt nem léte esetében pedig azon bizottságnak, melynek
tagjai, előleges jóváhagyása nélkül, se le nem tartóztathatnak, se közkereset alá nem
vétethetnek. Tagjai tetten érés esetében történt letartóztatásának folytathatása vagy
megszüntetése iránt, az illető országgyülés együtt nem létében hasonlóképen maga
az illető bizottság rendelkezik. Egyébiránt a tanácskozások alkalmával netalán
történhető rendetlenségek megelőzése végett az ügyrendi szabályzat által fognak
intézkedések tétetni.
48. § Ha az egyik vagy másik bizottságnak valamely tagja időközben meghalna,
vagy törvényes itélet által fosztatnék meg szabadságától, ugyszintén, ha állásáról
alapos okoknál fogva lemondana, az ekkép megüresedett állás az illető országgyülés
részéről azonnal betöltendő. Ennek eszközlése végett az országgyülés, midőn a
bizottságot megválasztja, a kitűzött számon felül egyszersmind póttagokat is választ,
meghatározván egyuttal azon sort, mely szerint a póttagok a megürült állásra az illető
bizottság elnöke által meghivandók.
49. § Lemondás esetében a lemondás okainak alaposságáról s a lemondás
elfogadásáról az illető országgyülés vagy annak együtt nem létében az illető bizottság
fog itélni.
50. § A mi a közös ministerium felelősségét s annak módját illeti: mindenik
bizottságnak joga leend oly esetekben, midőn az alkotmányos törvények megsértése
miatt szükségesnek látja, a közös ministeriumnak vagy e ministerium egyes tagjának
perbefogását inditványozni, s ezen inditványát irásban a másik bizottsággal is közölni.
Ha a perbefogást mindenik bizottság elhatározza, vagy ha az, az eltérő vélemények
miatt, a fenebbik szerinti szavazó ülésben többséggel elhatároztatik: e határozat
azonnal jogérvényesnek tekintendő.
51. § Az ily módon elhatározott pernek birósága következő módon lesz alakitandó:
mindenik bizottság, nem ugyan saját kebeléből, hanem azon országoknak, melyeket
képvisel, független állásu s törvénytudó polgáraiból külön-külön 24 tagot hoz
javaslatba. Mindenik bizottság birni fog azon joggal, hogy a másik bizottság által
javaslatba hozott 24 tag közől 12-őt, okadás nélkül, kitörölhet. A vádlottaknak szintén
joguk van együtt és összesen tizenkét tag kitöröltetését követelni, ugy mindazonáltal,
hogy a megmaradt tagok számában mindenik bizottság választott biráinak száma
egyenlő legyen. S az igy fenmaradt tagok lesznek a pörnek birái.
52. § Azon enebb körülirt közös tárgyakon kivül, melyek, a pragmatica sanctióból
kiindulva, tekinthetők közösen elintézendőknek, vannak még más nagy fontosságu
közügyek, melyeknek közössége nem foly ugyan a pragmatica sanctióból, de a
melyek, részint a helyzetnél fogva, politikai tekintetből, részint a két fél érdekeinek
találkozásánál fogva; czélszerübben intéztethetnek el közös egyetértéssel, mint
szorosan elkülönözve.
53. § Az államadósságokat illetőleg Magyarországot, alkotmányos állásánál fogva,
oly adósságok, melyek az ország törvényszerü beleegyezése nélkül tétettek, szorosan
jogilag nem terhelhetik.
54. § De kijelentette már ezen országgyülés, hogy: „ha a valóságos alkotmányosság
hazánkban is, Ő Felsége többi országaiban is minél előbb tettleg életbe lép, kész az, a
mit tennie szabad s mit az ország önállása és alkotmányos jogainak sérelme nélkül
lehet, a törvényszabta kötelesség mértékén túl is, méltányosság alapján, politikai
tekintetekből megtenni, hogy azon sulyos terhek alatt, miket az absolut rendszer
eljárása összehalmozott, Ő Felsége többi országainak jölléte, s azzal együtt
Magyarországé is össze ne roskadjon, s a lefolyt nehéz időknek káros következései
elhárittassanak”.
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55. § E tekinteteknél fogva tehát, s egyedül ezen alapon, kész az ország az
államadósságok terhének egy részét elvállalni, s az iránt, előleges értekezés folytán,
Ő Felségének többi országaival is, mint szabad nemzet szabad nemzettel,
egyezkedésbe bocsátkozni.
56. § Jövendőre nézve pedig közös lesz a hitelügy oly esetekben, midőn mind
Magyarország, mind Ő Felségének többi országai, a fenforgó körülmények közt saját
érdekökben, czélszerünek látandják valamely uj kölcsönt együtt s közösen venni föl.
Ily kölcsönöknél mindaz, a mi a szerződés megkötésére s a fölvett pénznek miként
használására s a visszafizetésére vonatkozik, közösen fog elintéztetni. De annak
előleges elhatározása, hogy valamely kölcsön közösen vétessék-e föl, Magyarországra
nézve minden egyes esetnél a magyar országgyülést illeti.
57. § Egyébiránt ünnepélyesen kijelenti az ország jelen határozata által is, hogy a
valóságos alkotmányosság azon alapelvénél fogva, miszerint az országot saját
beleegyezése nélkül adóssággal terhelni nem lehet, Magyarország jövendőre sem fog
semmi oly államadósságot magára nézve kötelezőnek elismerni, melynek fölvételéhez
az országnak törvényszerüen s határozottan kijelentett beleegyezése hozzá nem
járult.
58. § A kereskedelmi ügyek közössége sem foly a pragmatica sanctióból: mert
annak értelmében a magyar korona országai, mint a fejedelem többi országaitól
jogilag külön álló országok, saját felelős kormányuk és törvényhozásuk által
intézkedhetnének s vámvonalaik által szabályozhatnák kereskedelmi ügyeiket.
59. § Miután azonban Magyarország és Ő Felesége többi országai között az
érdekeknek kölcsönös érintkezései fontosak és számosak, kész az országgyülés arra,
hogy a kereskedelmi ügyekre nézve egyrészről a magyar korona országai, másrészről
Ő Felségének többi országai között időnkint vám- és kereskedelmi szövetség
köttessék.
60. § E szövetség állapitaná meg azon kérdéseket, melyek a kereskedelemre
vonatkoznak, s meghatározná az egész kereskedelemügy kezelési módját.
61. § A szövetség megkötése kölcsönös alku által történnék, oly móson, mint két
egymástól jogilag független ország hasonló egyezkedései történnek. A két fél felelős
ministeriumai közös egyetértéssel készitsék meg a szövetségi részletes javaslatot s
terjeszsze azt mindenik az illető ország gyülése elé, s a két országgyülésnek
megállapodásai lesznek Ő Felsége szentesitése alá terjesztendők.
62. § Ugyanezért, midőn a közös költségek aránya a fenebbi 18., 19., 20., 21. és
22-dik szakaszokban körülirt módon meghatároztatik, azzal egyidejüleg a fenebbi 59.
és 61-dik szakasz által megállapitott mód szerint, egyrészről a magyar korona
országai, másrészről Ő Felsége többi országai és tartományai között vám- és
kereskedelmi szövetség lesz kötendő, melyben kimondatik egyszersmind az is, hogy a
külfölddel eddig kötött kereskedelmi szerződések érvénye Magyarországra is
kiterjed.
63. § Ez alkalommal, szintén a fenebbi 59. és 61. §. szerinti egyezkedés által,
határoztathatnak meg az ipartermeléssel szoros kapcsolatban levő közvetett adók
nemeire, egyforma arányára és azok kezelésére nézve oly szabályok, melyek kizárják
annak lehetőségét, hogy egyik törvényhozásnak vagy felelős kormánynak e részbeli
intézkedései a másik fél jövedelemeinek csonkitását vonhassák maguk után;
megállapittathatik egyszersmind jövendőre azon módozat, mely szerint az ezen
adóknál behozandó reformok a két törvényhozás által egyetértőleg fognának
eldöntetni.
64. § Meghatároztatnék az is, hogy az összes vámvonalok egyforma kezelése fölött
ki által és mikép gyakoroltassék a felügyelet, s kimondatnék, hogy a vámokból befolyó
jövedelmek a közös költségek fedezésére forditandók; e jövedelmi összeg tehát
mindenekelőtt le fog vonatni a közös költségek összegéből.
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65. § A kereskedelem előmozditásának egyik leglényegesebb eszköze levén a
vasutak, ugyanakkor, midőn a vám- és kereskedelmi szövetség megköttetik, a fenebbi
59. és 61. § értelmében létesitendő egyezkedés által határoztathatik el, hogy melyek
azon vasutvonalak, melyekre nézve mindkét fél érdekében közös intézkedések
szükségesek, és hogy ezen intézkedések mennyire terjedjenek. Minden egyéb vasuti
vonalak fölött kizárólag azon ministeriumot és országgyülést illeti az intézkedés,
melynek területén ezek keresztülmennek.
66. § A kereskedelemmel szoros kapcsolatban áll a pénzrendszernek (Münzwesen)
és általános pénzlábnak megállapitása is. Nemcsak kivánatos tehát, hanem mindenik
fél érdekében szükséges is, hogy mind a pénzrendszer, mind a pénzláb a kötendő
vámszövetséghez tartozandó országokban egyenlő legyen. Ugyanezért a vám- és
kereskedelmi szövetség megkötése alkalmával, a pénzrendszer és pénzláb fölött is
szükséges leend, az 59. és 61. § értelmében, egyezkedés utján intézkedni. Ha pedig
az igy megállapitott intézkedések megváltoztatása vagy uj pénzrendszernek és
pénzlábnak megállapitása utóbb szükségesnek vagy czélszerünek mutatkoznék, ez a
két ministerium kölcsönös egyetértésével s a két országgyülés helybenhagyásával fog
történni. Magában értetődik, hogy a pénzverésre és kibocsátásra nézve a magyar
király fejedelmi jogai teljes épségökben fenmaradnak.
67. § A quota meghatározásával s a vámszövetség megkötésével egyidejüleg lesz
egyszersmind az államadósságok után Magyarország által elvállalandó évi járulék, az
55. és 61. szakaszokban kijelölt módon, szabad egyezkedés által megállapitandó.
68. § Magában értetődik, hogy ha, és a mennyiben a fenebbi 58-67. §-okban elsorolt
tárgyak fölött az egyezkedés nem sikerülne: az ország önálló törvényes intézkedési
jogát magának fentartja s minden jogai e részben is sértetlenek maradnak.
69. § Azon mód és arány, mely szerint a magyar korona országai részéről ezen
határozat folytán kiküldendő bizottságban (delegatio) a társországok részt
veendenek, később fog megállapittatni.
Ezen, a fönebbiekben elősorolt megállapodás Ő Felségének királyi jóváhagyásával
szentesittetvén, törvénybe igtattatik.
E törvénycikknek azon rendeletei azonban, melyek a közös ügyek kezelésének
módjára vonatkoznak, tettleg csak akkor fognak hatályba lépni, midőn azok
tartalmához Ő Felségének a magyar koronához nem tartozó országai részökről is
alkotmányos uton hozzájárultak.
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