
Az 1871. évi LIII. törvényczikk. 
Az 1848-ik évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból 

fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről. 

(Szentesítést nyert 1871. évi deczember hó 22-én. Kihirdettetett az országgyűlés 
mindkét házában 1871. évi deczember hó 24-én.) 

I V E i E l s ő P ' e r e n c z J ó z s e f , 

Isten kegyelméből Austriai Császár , Csehország Királya stb. és 
Magyarország Apostoli Királya. 

Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Kép
viselői közös egyetértéssel a következő törvényezikket terjesztették 
szentesítés végett Felségünk elé : 

(Folytatás.) 

VII. F E J E Z E T . 

Legelő - e lkü lön í t é s . 

38. A legeltetés a volt jobbágyok tulajdonát képező elkülönzött 
földeken, a jelen törvény 3 . §-a értelmében az egykori földesurakat többé 
nem illeti, viszont a volt jobbágyok sem legeltethetnek a volt földesúrnak 
elkülönzött földjein. 

Ugyanez áll kölcsönösen az erdő-, nádas- és legelőrészekre is, a 
melyek az elkülönzés folytán egyik vagy másik félnek illetményül jutottak. 

39. §. A legelő-eikülönzés az 1836. VI. t. cz. 3-dik §-ának hatá
rozatai szerint történik, oly megjegyzéssel azonban, hogy az úrbéri legelő
illetmények ott négy holdban megállapitot legkisebb mértéke csak azon 
esetben szállítható le, ha az az illető volt földesúrnak ugyanazon határ
beli legelő-illetőségéből, ennek elégtelensége miatt , ki nem kerülne. 

A jelen törvény 22-dik §-ában érintett községekben a legelő-illet
mény kiszabása a 28-dik §. végbekezdésében az erdőilletmény kihasitása 
iránt megállapított módon eszközlendő. 

40. §. A hol a gyeplegelő hiánya vagy elégtelensége miatt a volt 
jobbágyok a legeltetést az urasági erdőben is gyakorolták, a legelő
illetmény az erdei legelőből is kiadandó, vagy pótlandó. Az erdőkből 
kihasított legelőrész a volt úrbéresek erdő-illetményétől külön jelölendő 



ki, de a csupán legelőül kijelölt téren találtató fák, ha a felek ez iránt 
máskép nem egyeztek, a volt jobbágyokat nem illetik. 

4 1 . §. Közhasználatú csapások, utak, teljesen haszonvehetetlen 
terek, ugy a községi utczák és a rendes közlekedéshez szükséges terek 
senki illetményébe be nem számithatók. 

A haszonvehetlen tér annak tulajdona, a kinek egyéni birtoka közé 
esik, különben a volt földesurat illeti. 

A közlekedési utak, az utczák és a község beltelkén létező magán
jogi tulajdont nem képező terek községi vagyont képeznek, érintetlenül 
hagyatván az ily tereken másokat illető vásárjog. 

A gazdasági utak és közhasználatú csapások a volt úrbéresek bir
tokán ezeket, a volt földesúr birtokán pedig az utóbbit illetik, de az 
ilyetén utakon és csapásokon kölcsönösen fennálló szolgalmak jövőre is 
érintetlenül maradnak. 

42. §. A hol a legelő-elkülönzés még nem történt meg, minden 
egyes volt jobbágy vagy zsellér követelheti, hogy legelő-illetménye külön, 
s a mennyiben a helybeli körülmények engedik, többi birtokával egyesítve 
hasittassék ki. 

Ott pedig, a hol a legelő-elkülönzés már véghez ment, a volt úrbéri 
zsellérek a maguk legelő-illetményét a volt telkes jobbágyok legelő-
illetményétől bármikor elkülönithetik, sőt maguk közt fel is oszthatják, 
ha az elkülönítést vagy felosztást kérők legelő-illetménye a zselléreket 
összesen illető legelőnek legalább negyedrészét teszi. 

A volt telkes jobbágyoknak és' zselléreknek közösen jutot t legelő 
az egyesek közt felosztandó, ha a felosztást kérők úrbéri birtoka a ha
tárban lévő úrbéri birtoknak legalább egy negyedét teszi. 

A felosztási s elkülönzési költségeket azon esetben, ha a szabá
lyozás már megtörtént, a volt telkes jobbágy és zsellér mindegyik ré 
szére jutott osztályozott terület aránya szerint viselik. 

VIII. FEJEZET. 

Birtokrendezési eljárás. 

43 . §. Ha a volt földesuraság a legelő-elkülönzés által netalán neki 
jutható részről akár a 4 8 . §-ban érintett egy év alatt, akár később 
lemond, a legelő-elkülönzésre minden igénye elenyészik, és habár a köz
legelő használatának gyakorlatában volt, ez is végkép megszűnik. 



44. §. A jelen törvény határozatai szerint felmerülő minden per az 
c. f. törvényszék hatásköréhez tartozik. 

A birtokszabályozás megengedése iránt hozott Ítélet jogerőre emel
kedése után, a törvényszék a felmérés, becslés, osztályozás eszközlésével 
s az 1832/6-ki X. t. cz. 6. §-ának g) pontja szerint megkívántató min-
dennmü segédadatok megszerzésével, egybeállításával és hitelesítésével, 
ideértve az összehasonlító okiratot is, mindig egyik bírói tagját 
bízza meg. 

A megbízott törvényszéki tag köteles : 

a) a rendezni kívánt község s a szomszédos községek közt a hatá
rokat tisztába hozni s a mennyiben az barátságos uton nem volna esz
közölhető, a feleket a határkérdés eldöntése végett az illetékes bíróság 
elé u tas í tani ; 

• b) a szabályozási tervbe felveendő községi (vicinal) közlekedési és 
országos utvonalakra nézve az érdekelt szomszéd-községeket is meghall
gatni, valamint a járási s illetőleg a megyei vagy országos hatóságok 
határozatát is k ikérni ; 

c) a felek közt a fenforgó kérdésekre nézve a barátságos egyezséget 
megkisérleni; 

d) eljárásáról folytatólagos alakban jegyzőkönyvet vezetni s azt az 
összes beszerzett adatokkal, valamint a netalán létrejött egyezséggel 
együtt a törvényszék elé terjeszteni. 

A segédadatokban netalán mutatkozó hiányok kiegészítése iránt a 
törvényszék intézkedik. 

45 . §. A törvényszék a felek közt létrejött egyezséget csak alaki 
tekintetben veszi vizsgálat alá, s azt a feleknek hivatalból hiteles alak
ban kiadja; a mennyiben pedig egyezség nem jött volna létre, őket a vi
tás pontokra nézve perbeszédeik beadására utasítja. 

Az előkérdések felett rendszerint az 1868 : LIV. t. cz. 144. §-ában 
említett jegyzőkönyvi eljárásnak van helye; azt azonban, ha a fennforgó 
kérdések megítélése bővebb tárgyalást kíván, az eljáró bíróság rendes 
írásbeli eljárásra változtathatja á t A per érdemében mindenik félnek 
csak két perbeszéd, és minden perbeszéd beadására 30 napi határidő en
gedtetik. E határidő minden perbeszédre nézve csak egyszer s legfölebb 
ujabb 30 nappal hosszabbítható meg. 

Ha alperesek a tárgyalási határidőre meg nem jelennének, vagy 



perbeszédeiket ügyvéd által képviselve, a kitűzött ha tá r időre be nem 
adnák, a törvényszék részükre ügygondnokot rendel. 

Különben az eljárásra nézve az 1832 /6 . VI. t. cz. 3. §-a és az 
1832/6 . X. t . cz. 6 — 1 0 . §-ai és a polg. törv. rendtar tásnak a rendes 
perekre vonatkozó határozatai alkalmazandók, a mennyiben a jelen tör
vény 50., 5 1 . és 52. §§-ai eltérőleg nem intézkednek. 

Midőn ügygondnok védi az alpereseket , mind az előkérdésekben, 
mind az érdemben hozott ítélet az alpereseknek is kézbesítendő. 

46 . §. Az ugyanazon egy ha tá r ra vonatkozó összes birtokszabályo
zási kérdések, ideértve a tagosítást , az irtványok, bérföldek, foglalások 
stb. iránti kérdéseket is, jövőre egy keresetlevélbe foglalandók és ugy,' 
hogy a czélbavett birtokszabályozási müveletek, a melyeknek keresztül
vitelére a segédadatok szükségeltetnek, már az első keresetlevélben 
egyenkint megneveztessenek, a segédadatok beérkezte utáni érdemleges 
keresetlevélben pedig minden egyes kérelem külön-külön pontban 
adassék elő. 

47 . §. Közbirtokosságban, a hol az arány még be nem hozatott , az 
arányosítás az úrbéri birtokszabályozással egyidejűleg s ugyanazon bí ró
ság előtt, de külön perben eszközlendő. 

4 8 . §. A hol a tagositási eljárás már folyamatban van, azzal együtt 
az erdő, nádas s a legelő elkülönzése és minden egyéb birtokszabályozás, 
ugy az irtványok, bérföldek, foglalások stb. iránti kérdések s egyidejűleg 
az arányosítás elintézése is eszközlendő. 

Más esetekben a volt földesúr köteles a jelen törvény hatályba
léptét követő egy év alatt a legelő, az erdő és nádas elkülönítése iránti 
per t megindítani s illetőleg ujabb folyamatba tenni, mi ha meg nem tör
ténnék, a törvényszék a per t a mulasztó volt földesuraság költségére egy 
e czélra kinevezendő gondnok által folyamatba tétet i . 

49 . §. A tagosítás minden ha tá r ra nézve külön eszközlendő; és 
ennek folytán beleegyezése nélkül senki sem kötelezhető, hogy valamely 
határbeli b i r tokáér t más község ha tá rában fogadjon el kielégítést. 

A tagosítás eszközlésének azon körülmény, hogy az úrbéri rendbe
szedés már egyszer megtörtént , akadályul nem szolgál. 

50. §. A jogerőre emelkedett í téletek vagy egyezségek végrehaj
tásá t a megbízott törvényszéki tag teljesiti, a ki a végrehajtás befejez
tével az eljárása ellen annak folyama alat t netalán felmerült észrevéte
leket bírói eldöntés végett a törvényszék elé terjeszti. 



A törvényszék határozata ellen fenliagyatik a fölebbvitel a kir. 
Ítélőtáblához. 

5 1 . §. A 44. , 46 . és 47 . §§-ban érintett perekben hozott ítéleteket, 
akár a birtokszabályozás megengedhetőségének kérdésére, akár annak 
végleges megállapítására vonatkozzanak, másodfolyamodásilag a kir. Íté
lőtáblához harmadfolyamodásilag a legfőbb itélőszékhez lehet fölebbvinni, 
és pedig még akkor is, ha a királyi Ítélőtábla az elsőbirósági Ítéletet 
helybenhagyta. 

Külön semmiségi panasznak nincs helye, é s 4 a semmiségi okok a 
fölebbvitelben adandók elő és ezzel együtt intézendők el a fölebbviteli 
bíróságok által. A törvényszék által hozott ítéletek és jóváhagyott egyez
ségek a királyi itélő táblához hivatalból többé fel nem terjesztendők, és 
ha a felebbvitel a törvényes határidő alatt be nem adatik, a végrehajtás 
hivatalból rendelendő el. 

52 . §. Birtokszabályozási perekben a végitélet ellen a fölebbvitelen 
és az 1836. X. t. cz. 10-dik §-ában érintett kiigazítási kereseten kivül 
egyéb perorvoslatnak (perújításnak) nincs helye. 

A kiigazítás a végrehajtás befejezésének napjától számítandó egy év 
alatt kérelmezendő; később beadott kérelem hivatalból visszautasitandó. 

53 . §. A törvényszék a határ uj kihasitási t é rképé t és birtokkönyvét 
az illető telekkönyvi és adósorozati hivatallal további hivatalos eljárás 
végett közölni köteles. 

Ennek megtörténtével az uj térkép és birtokkönyv a törvényszék 
irat tárában őriztetik. 

54. §. Az ezen törvény 1—53. §-ai alapján létesítendő ügyletekért 
és teljesített bírói eljárásért bélyeg- és kincstári illeték nem fizettetik. 

IX. F E J E Z E T . 

Az úrbéri birtok eldarabolása és szerzése iránt fennálló korlátozások 
eltörlése. 

55. §. Az 1836. IV. t. cz. 9. és 10. ugy az 1840. VIII. t. cz. 4. §-ának 
az úrbéri külső birtoknak, a belsőségtől való elszakitását és a telkek szét-
darabolását tiltó, ugy az úrbéri telkek szerzését megszorító határozatai 
eltöröltetnek. 

56. §. Az úrbéri telkek után járó erdő-, n á d a s - é s legelőilletmények 
szintén különváltan elidegenithetők, mihelyt azok a telekkönyvben külön 



vannak ki tüntetve. Ennek megtörténtéig, a mennyiben az ellenkező be 
nem bizonyittatnék, a belsőség tartozékául tekintendők. 

57 . §. A maradványföldekért já ró váltságösszeg, ha a maradvány
föld a többi úrbéri földektől elkülönítve vagy a váltságösszeg a telek
könyvben kitüntetve nincs, ugy a belsőséget és a vele megmaradó kül 
sőséget, mint a belsőséghez tartozott , de időkőzben eldarabolt külsőségeket 
is, egyetemlegesen terheli . 

A visszkereseti jog a 19. §. értelmében érintetlen marad . 
59 . §. A jelen törvénynek a közös legelő elkülönítésére, az erdei 

és nádlási haszonvételek szabályzására vonatkozó határozatain az eldara-
bolás mitsem változtat. 

59 . §. Ezen törvény kihirdetésének napja után, az úrbéri te lkeknek 
az eddigi törvényes tilalom ellenére tör tént eldarabolása vagy a megen
gedett mér téken fölüli szerzése a törvényes engedély hiánya miat t többé 
meg nem támadható . Az ily tárgyú keresetek, a mennyiben jogérvényes 
ítélettel el nem döntettek, megszüntetendők. 

X. F E J E Z E T . 

Erdély, ugy Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zárandmegyék és Kővárvidék 
úrbéri viszonyairól. 

A) Ú r b é r i b i r t o k . 

60. §. Erdélyben, Kraszna- , Közép-Szolnok-, Zarándmegyében és a 
Kővárvidéken úrbéri bir toknak tekintendő mindazon telek és föld, a mely 
az 1819-20-dik évi (Cziráky-féle) országos összeírás alkalmával adózó 
és szolgáló ember bir tokában talál tatván, mint úrbéri természetű birtok, 
a most ér intet t összeírásba beiktatva let t . 

6 1 . §. Oly úrbéri telkek, melyek 1819. évi j anuá r 1-je óta a Há r 
mas-könyv I. R. 40. czime értelmében majorsági bir tokká té te t tek, u rbé-
riség czimén többé vissza nem követel tethetnek. 

Szintúgy az 1819. évi j anuár 1-je óta tö r tén t oly birtokszabályo
zások és telekcserék sem jöhetnek többé kérdés alá, melyek a törvényes 
határozatok megtar tásával tör téntek, vagy átalán az illető hatóságok által 
végkép megerősí t te t tek. 

62 . §. Úrbér i földbirtoknak tekintendők azon telkek is, melyek a 
volt jobbágyok kezére 1819. évi j anuár 1-je u tán 1848 . évi július l - ig 
oly módon jutot tak, hogy ők ezen telkektől az adót és a földesúri t a r to -
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zásokat fizetni és szolgálmányokat teljesíteni tartoztak, kivévén, ha ezen 
telkek később az országos kormányszék beleegyezésével az adótáblából 
ismét kitöröltettek. 

6 3 . §. Azon telkek, a melyek az 1819-20-dik évi összeírás előtt 
úrbéri szolgálmányok és országos adózás alat t állottak, habár az 1819-
20-dik évi összeíráskor elhallgattattak, vagy azóta az adótáblákból bármi 
ürügy alatt kormányszéki beleegyezés nélkül kitöröltettek is, úrbéri tor-
mészetüeknek tekintendők, bármiféle nevezet alat t legyenek is azok bir
tokosai az adótáblákban bejegyezve, a 6 1 . §. esetének kivételével. 

A puszta telkekről (sessiones desertae) az alábbi 68-dik szakasz 
rendelkezik. 

64. §. A mennyiben urbériség vagy majorság czimén 1862. évi de
czember végéig kereset be nem adatott , az ily kereset többé meg nem 
indítható és a birtok a birtokos tulajdonává válik. 

Az 1848. évi január l-jén létezett birtok mellett az érvényes jog-
czim vélelmezendő, s ennélfogva a bizonyítás terhe azt illeti, a ki a tu
lajdonjogot a birtokos irányában követeli. 

6 5 . §. A székelyföldi urbériségek tárgyában a következők rendel
tetnek : 

1. Úrbéri természetű birtoknak tekintendő, s országos megváltás 
tárgyát képezi a székelyföldön a kolozsvári 1846-47. évi 3 . t. cz. 1. §-a 
alapján mindazon telek és föld, a mely az 1819-20-ik évi (Cziráky-féle) 
országos összeírás alkalmával adózó és szolgáló ember birtokában talál
tatván, mint úrbéri természtü birtok a most érintett összeírásba beiktatva 
lett, s a melytől az úrbéres azóta 1848. évig országos adót fizetni s föl
desúri szolgálmányokat teljesíteni tartozott. 

Az ily birtok majorsági birtok vagy székely örökség czimén többé 
meg nem támadható, hanem a volt úrbéres öröktulajdonává vált. 

2. Minden oly birtok, a mely az 1819-20. évi országos úrbéri össze
írásba felvéve lett, úrbéri természetűnek vélelmezendő mindaddig, a mig 
be nem bizonyittatik, hogy az 1819-20. évi összeírás óta 1848. július 
l - ig vagy bírósági ítélet, vagy illetékes politikai hatóság határozata, vagy 
elvégre az érdekelt felek jogérvényes egyezkedése, úgymint : időleges 
kötések, zálog, haszonbéri szegődményi vagy más tisztán magánjogi szer
ződés által úrbéri természetét elvesztette. 

Arra nézve, hogy valamely, az 1819-20. évi országos úrbéri össze
írásban foglalt úrbéri birtok úrbéri természetét később elvesztette s 



majorsági birtokká vált, a bizonyítás terhe azt illeti, a ki a tulajdonjogot 
ez alapon követeli. 

3 . Ugyanezen jogvélelem kedvezménye kiterjed azon birtokokra is, 
a melyek az urbcrt megszüntető törvény keletkéztekor valamely adózó és 
szolgáló ember kezein voltak, a mig nem igazoltatik, hogy azok az 1819-20. 
évi országos úrbéri összeírásban nem foglaltatnak s tiszta majorság ter
mészetével biró székely-örökséget képeznek, vagy hogy, habár az 1819-20. 
évi úrbéri összeírásba bevezettettek is, de azóta úrbéri természetüket el
vesztették. 

A bizonyítékot ily esetben szintén azon fél tartozik előállítani, a 
mely azt állítja, hogy a keresetbe vont birtok nem úrbéri természetű. 

Az urbériség vagy székely-örökség czimén a kereset többé meg 
nem indítható, ha az 1870. január l - ig be nem adatot t ; és ily esetben 
a birtok a birtokos tulajdonává válik. 

Azon birtokosok azonban, kik országos kárpótlás iránti igényüket 
kellő időben bejelentették, de azzal egészben vagy részben elutasittattak, 
a nem kárpótolt birtok iránti keresetüket, az elutasító határozat kézbe
sítésétől számitott három hónap alat t az illetékes úrbéri bíróságnál be
adhatják. 

66 . §. A jelen törvény 2-ik és 3-ik szakaszainak határozatai az 
ország ezen részeiben is érvénynyel bírnak. 

67. §. 1848-ban az úrbéri kapcsolat megszüntettetvén és a volt 
földesúrnak biztosított kármentesítés nagyobbrészt már megállapítva és 
kifizetve lévén : az úrbéri kapcsolatból eredő és következtetett jogok és 
kötelezettségek is elenyésztek. 

A mennyiben mindazonáltal ezen kármentesítés a volt földesurak 
részére még nem volna kiszolgáltatva, a megtérítendő összeg kiszámítása 
és kifizetése az eddig fennállott szabályok szerint eszközlendő. 

B) P u s z t a t e l k e k . 

68 . §. A puszta telkek (scssioncs desertae) azon birtokosoknak 
válnak tulajdonává, a kik azoknak 1848. évi január 1-én birtokában vol
t ak ; hacsak meghatározott időre vagy visszahuzás világos fentartása 
mellett kötött szerződések azt nem gátolják, a mely esetben azokra a 
bérföldek és a majorsági birtok iránti törvények határozatai alkalma
zandók. 

Egyébiránt a jelen törvény 8. §-ának hatálya ide is kiterjed. 



C) F o g l a l á s o k . 

69. §. A jelen törvény III. fejezetének a foglalásokról szóló intéz
kedései az ország ezen részeire a következő változtatásokkal terjesz
tetnek k i : 

a) oly békés birtok, a mely már 1819. évi január l-jén fennállott, 
többé meg nem támadható; 

b) a foglalások iránti kereseti jog elenyészettnek tekintetik, ha a 
per 1862. évi deczember végéig, a székelyföldiekre nézve pedig 1870. évi 
január l - ig meg nem indíttatott . 

D) E r d e i h a s z o n v é t e l e k . 

70. §. Oly erdők vagy erdőrészek, a melyek akár az 1819-20. évi 
országos összeirás előtt, akár azután, örökszerződés vagy végérvényes 
Ítélet utján a községnek vagy egyes volt úrbéreseknek kizárólagos ha
szonvételül adattak át, nem esnek úrbéri rendezés alá, hanem a volt úrbé
resek tulajdonává válnak. 

A mennyiben ilyen erdőkben vagy erdőrészekben egyedid csak a 
volt földesúr tisztjei vagy cselédei részére volt fenntartva erdei vagy 
legeltetési haszonvétel, az a volt úrbéresek tulajdoni jogát nem cson
kítja, azonban a fentartott faizási vagy legeltetési haszonvételnek meg
felelő erdőrész a volt földesúrnak kiadandó. 

7 1 . §. Egyéb esetekben az úrbéri faizás és makkoltatás fejében a 
volt úrbéreseknek járó erdőilletmény kiszabásánál a következő elvek tar
tandók szem előtt : 

1. Azon jobbágy-házhely egész teleknek tekintendő, a melyhez az 
1819-20. évben eszközlött országos összeirás szerint az első osztályú 
községben legalább hat hold, második osztályú községben legalább 9 hold, 
a harmadik és negyedik osztályú községben pedig legalább 11 hold úrbéri 
föld tartozik, holdját mindenütt 1600 négyszegöllel számítva. 

2. Erdőilletményül egy egész telek számára egy és fél holdnál cse
kélyebb és hat holdnál nagyobb erdőtér — holdját 1600 • öllel számítva 
— rendszerint nem szabathatik ki. 

3. Ha azonban a heh/viszonyokhoz képest ezen mérték mellet az 
1848. évi január l- ig élvezett törvényes haszonvétel ki nem kerü lne : 
az egy egész telek után járó erdőilletmény kivételképen kilencz (1600) 
négyszegöles holdra fölemelhető. 



4. Viszont a hol a volt úrbéres által 1848 . évi j anuá r l - ig élvezett 
erdei haszonvétel oly csekély volt, hogy annak folytatására egy és fél 
holdnyi erdőtér nem k íván ta t ik : ott az erdőilletmény egy-egy egész telek 
után a 2. pontban megállapított minimumon alul is leszállítható. 

5. Azon volt úrbéresek, a kik az úrbéri földeknek az 1. pontban 
említet t át lagmenuyiségénél többet vagy kevesebbet bírnak, külső b i r to
kuknak ezen átlaghoz mér t aránya szerint kiszabandó erdőrészt kapnak . 

6. Mindazon volt úrbéreseknek, a kik külsőség nélkül csak házat 
és belső birtokot bírjak, egy nyolczadrésze j á r azon erdőilletménynek, a 
mely ugyanazon községben egy egész telek után fog megál lapi t ta tni . Ha 
pedig ez nem felelne meg az 1848. j anuár 1-je előtt élvezett erdei haszon
vételnek, kivételképen az illetmény fel is emelhető, azonban ez az egy 
egész telek u tán megállapítot t maximumot túl nem haladhatja. 

72 . §. Egyéb tekintetben az erdőilletmény kiszabására nézve a 
jelen törvény 27. , 29. , 3 1 . , 32 . és 3 3 . szakaszainak határozatai az ország 
eme részeiben is irányadók, azon különbséggel : hogy a 29 . szakaszban 
1200 • ölével megállapított 22 hold, Erdélyben 1600 • öllel számí
tandó 16V 2 holdra szállítandó le. 

E) N á d l á s i h a s z o n v é t e l e k . 

73 . §. A nádlási haszonvételek végleges rendezése tekintetében a 
jelen törvény 3 4 — 3 7 . szakaszai az ország ezen részeire nézve is i rányadók. 

F ) L e g e l ő - e l k ü l ö n í t é s . 

74. §. Az cgyhatárbeli , 1848 . évig közösen használ t összes gyep
legelők és nem erdei legelők a volt földesurak s a volt jobbágyok közt 
felosztandók. 

A felosztás az eddigi gyakorlat alapján mindkét félre nézve az ál 
taluk ugyanazon határban, tulajdoni joggal bir t földbirtokuk arányához, 
még pedig a volt földesurakra nézve majorsági bir tokuk arányához, a 
volt jobbágyokra nézve pedig tulajdonukká vált összes földbirtokuk 
arányához képest történik. Azonban az egykori földesúr részére a közös 
legelőnek legalább is egy negyedrésze teljes tulajdonul fentartandó. 

Ha a volt jobbágyok számára ily módon kihasított gyeplegelőrész, 
azoknak nagyobb számú marhá ik t a r t á sá ra az 1848 . év előtt e részben 
fennállott gyakorlatot tekintve, elegendő nem lenne, és ha egyszersmind 
az egykori jobbágyok az 1848-dik évig erdei vagy havasi legelő haszna-



latában voltak, azoknak ezen erdei és illetőleg havasi legelőből pótlásul 
oly mennyiség adandó ki, hogy a számukra kihasítandó összes legelőtér 
az 1848-ig élvezett haszonvétel folytatására elegendő legyen. 

Ezen úrbéri illetményből csak annyi terület vonható le, a melynek 
közönséges becsértéke az eddig netalán fizetett taksa vagy külön telje
sített viszonszolgálmányok tőkéjének megfelel. 

E tőke az eddigi évi bér vagy viszonszolgálmányok értékének húsz
szoros összegéből áll, a melyből azonban egy hatodrész a beszedési és 
kezelési költségek fejében levonatik. 

A havasi legelőilletménynyel együtt az azon létező fák is az ille
tőnek tulajdonába mennek át, de ezek becsértéke is az illetményből 
levonandó. 

75. §. A lelkészek számára a legelő-illetmény hasonlókép birtokuk 
arányához képest szabandó ki, csakhogy ezen résznek, habár aránylag 
csekélyebb vagy épen semmi birtokkal nem birnak i s : mindenik egyház
községében valláskülönbség nélkül — azon helyen, hol az templommal 
vagy paplakkal el van látva, mindig annyinak kell lennie, a mennyit azon 
középmérték tesz, mely ugyanazon határban egy külső birtokkal ellátott 
volt jobbágy számára rendeltetik. Az iskólatanitó számára minden esetben 
hasonló illetmény hasítandó ki. 

7G. §. Azon határokban, melyekben a volt földesúr az úrbérin kivül 
belső vagy külső birtokot se maga, se curialisták által nem bírt, s a kö
zös legelő jogával 1848 előtt sem élt, egyszersmind pedig a közös legelő 
az eljáró biróság Ítélete szerint oly csekély, hogy a volt jobbágy szüksé
gelt vonómarhái részére sem ad elegendő élelmet, a volt földesúr legelő
részt nem igényelhet. 

77. §. Viszont a volt jobbágyoknak sincs igényük a legelőrész ki-
hasitására oly határokban, melyekben az ugaron és réteken kivid azoknak 
tilalmazása időpontjáig 1848. év előtt sem voltak legelők. 

78. §. A székelyföldi vegyes községekre nézve, a melyekben a volt 
úrbéreseken és esetleg a volt földesúron kivül szabad székelyek is voltak 
a közös birtok közös és határozatlan arányú használatában, a lelkészek 
és tanítók erdő- és legelő-illetményeik kihasitása iránt külön törvény 
rendelkezik. 

79. §. A legelő-elkülönitésre nézve egyebekben a jelen törvény 
38. , 4 1 . , 42 . és 43 . §-ainak hetározatai itten is alkalmazandók. 

(Vége ki)v.) 


