Az 1871. évi LIII. törvényczikk.
Az

1848-ik

évi törvények

fenmaradt

jog-

által megszüntetett

és birtokviszonyok
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kapcsolatból
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(Szentesítést nyert 1871- évi deczember hó 22-én. Kihirdettetett az orszíggyülés
mindkét házában 1871. évi deczember hó 24-én.)

3VE i
Isten

B l s ő

kegyelméből

F e r e n c z

J ó z s e f ,

Austriai Császár, Csehország
Magyarország Apostoli Királya.

Királya

stb. és

Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Kép
viselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették
szentesítés végett Felségünk elé :
(Vége.)

67) B i r t o k r e n d e z é s i

eljárás.

80. §. Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zarándmegyékben és Kővárvidé
kén, birtokrendezési ügyekben, a jelen törvény VIII. fejezetében részle
tezett szabályok követendők; Erdélyben pedig a birtokrendezési eljárásra
nézve addig is, a mig ez iránt külön törvény intézkednék, SÍ igazságügyminister által 1 8 6 8 . évi október 12-kén az országgyűlés mindkét házának
felhatalmazása alapján kiadott utasítás irányadó; felhatalnaztatván egy
úttal az igazságügyminister, hogy abban a szükséges módosításokat összhangzólag a jelen törvény VIII. fejezetében foglalt elvekcel, ujabb rende
let által eszközölhesse.
Erdélyben, az elsőfolyamodásu királyi bíróságok szervezéséig, az
úrbéri perek kizárólag a jelenleg fennálló külön úrbéri törvényszékek
hatásköréhez tartoznak.
II)

Az

úrbéri

birtok
zások

e1 darabo 1 ása iránti
megszüntetése.

korláto

• 8 1 . §. A jelen törvény IX. fejezetében az urbuá birtok eldarabolása
és szerzése iránti korlátozások megszüntetésére voiatkozó 55., 56., 5 8 .
és 59. szakaszok hatálya az ország ezen részeire is kiterjesztetik.

I)

A Talmács-Szelistye
s T ö r cs v á r ,
valamint
az
azokhoz tartozó községek
birtokviszonyairól.

82. §. A Talmács-Szelistyc s Törcsvár, valamint az azokhoz tartozó
községek területeire nézve, a közös birtokok rendezéséről külön törvény
javaslatot fog az igazságügyminister előterjeszteni.
XI. F E J E Z E T .
Vegyes

intézkedések.

8 3 . §. Mindazon birtokokra nézve, melyek a volt jobbágyoknak tör
vény szerint tulajdonává váltak, a jobbágyi és nemesi birtok közötti kü
lönbség teljesen megszűnik.
84. §. A 2. és 8 3 . §-ok alapján mindazon jogok, a melyek a bánya
törvény értelmében a volt földesurakat illetik, a volt jobbágyoknak jutott
vagy jutandó területeken ez utóbbiakat fogják illetni.
Azonban ily jogokra nézve a birtok rendezése előtt a volt földesu
rak részéről kötött és a rendezés alkalmával kimutatott vagy m á r foga
natba vett szerződések és a bányatörvények értelmében eddig szerzett
bányajogok eddigi joghatályukkal érintetlenül maradnak.
8 5 . §. A jelen törvény tárgyát képező jogviszonyok felett hozott
jogérvényes Ítéletek és kötött jogérvényes egyességek érintetlenül ma
radnak.
86. §. Mindazon úrbéri ügyek, melyek ezen törvény hatálybalépte
napján jogérvényesen még be nem fejeztettek, ezen törvény határozatai
szerint itélendők meg.
A másod- és harmadbiróságok oly esetekben, melyekben az eléjök
került úrbéri ügy ujabb tárgyalás vagy nyomozás nélkül a jelen törvény
határozatai szerint elintézhető nem volna, kötelesek a pert kiegészítés és
ujabb ítélethozatal végett visszaküldeni.
87. §. Mindazon tárgyakra nézve, a melyekről a jelen törvény ren
delkezik, a. birtokállapot ideiglenes fen tartása addig, a mig a rendes bí
róság érdemlegesen határozna, ezentúl az 1868. LIV. t. cz. 9 3 . szakaszá
nak i) pontjában kijelölt bíróság előtt és eljárás utján eszközlendő.
Az uri szolgáltatások hátralékainak bekajtása szintén sommás el
j á r á s útjára tartozik.
8 8 . §. A törvényszékek hivatalból tartoznak felügyelni arra, hogy
érvény szereztessék az 1868. XXXVIII. t. cz. 3 9 . szakaszában foglalt

azon intézkedésnek, mely szerint az iskolai vagyon gyarapítása végett
mindenütt, a hol a tagosítás és legelő elkülönítése még ezentúl fog meg
történni, azon alkalommal a már fennálló vagy netalán felállítandó köz
ségi népiskola számára, a felosztandó közös területnek mindenki illetmé
nyébe aránylag beszámitandó, legalább egy század része elkülönítendő.
89. §. A mely esetekben a jelen törvény a szolgálmányokat a volt
úrbéresek által rendeli megváltatni, a váltságot azon összeg képezi, a
mely az évi szolgálmányok értékének húszszoros összegéből, egy hatod
résznek a beszedési és kezelési költségek fejében való levonása után
fennmarad.
A szolgálmányok értékének meghatározásánál, a.mennyiben azok
nem készpénzből állottak, a következő elvek irányadók:
a) ha kézi- vagy igás-napszámból állott a szolgálmány, amannak
értéke 17
emezé pedig 35 o. é. krajczárral számítandó;
b) terményben* szolgálmányok eseteiben az 1 8 4 2 — 1 8 4 7 (hat évi)
összes termésnek, mely egyéb bizonyítékok hiányában bírói becsű utján
lenne megállapítandó, egy hatodrésze veendő évi szolgálmányul, s annak
értéke szintén az 1 8 4 2 — 1 8 4 7 . évek folyama alatt azon vidéken fennállott
középárak átlaga szerint számítandó ki.
90. §. A 20. szakasz értelmében, egyik vagy másik fél kívánatára,
a megváltás könnyítésére országos közvetítés segélye nyujtatik akkép,
hogy a volt földesurak, a részükre megállapított váltságösszeg erejéig
„jelzálogos váltsági kötvények"-kél
fognak egyszerre kielégíttetni, a
váltságkötelezettek pedig váltságtartozásukat, törlesztés utján, az ország
pénztárába fizetik.
Ezen „jelzálogos váltsági kötvények" mind a tőkére, mind pedig a
tőke után félévi utólagos részletekben fizetendő 5 7 „ "
kamatokra nézve,
az ország jótállása alá helyeztetnek és félévről félévre, a terv szerinti
törlesztési járadék arányában törlesztetnek, é s ' pedig legalább felerész
ben nyilvános kisorsolás s a kisorsolt kötvényeknek az országos pénztár
nál teljes névszerinti értékben beváltása, többiben pedig tőzsdei bevásár
lás utján.
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Azok, a kiknek ilyen váltságösszeg jár, kötelesek a váltságösszeg
fejében részükre kiállított kötvényeket névszerinti értékben elfogadni.
9 1 . §. A váltságkötelezették váltságtavtozásuk után évenkint kamat
fejében 5°/ -ot, tőketörlesztési járadék fejében 2 /
kezelési költ
ségek fejében / % - o t fognak az ország pénztárába, és pedig fél évi elő1
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leges részletekben befizetni. Ezen, évenkint összesen 8 % " terjedő tör
lesztés folytán az összes váltságtartozás 22 év múlva megszűnik.
A lejárt tőke- és kamatjáradékok, valamint a kezelési költségek is
az ország rendes adóközegei által, az országos adóval együttesen hajtat
nak be, s azok minden tekintetben az országos adó természetével birnak
s annak minden törvényes előnyeit élvezik.
Azon kamatokat azonban, a melyek a váltságtőkétől a jelzálogos
váltsági kötvények kibocsátását megelőző időre járnak, a váltságkötele
zettek 5 °/ -kal számítva, közvetlenül magának a volt földesúrnak tar
toznak megtéríteni, a ki e kamatokra nézve az úrbéri perben hozott Ítélet
alapján végrehajtás által szerezhet magának elégtételt.
0

92. §. A váltságtőkék és járulékaik jelzálogi biztosítása és nyilván
tartása ugyanazon módon eszközlendő, a mint az a szőlőbirtok után járó
tartozások váltságára nézve az 1868. XXIX. t. cz. 9. és 10. szakaszaiban
szabályoztatott.
Az ilykép jelzálogilag bekeblezett váltságtőke minden eddig bekeblczett követelést megelőz. Ott pedig, a hol telekkönyvek nincsenek, a
megváltott birtokot a váltságtőke és járuléka, minden más hitelezőt meg
előzőleg m á r a jelen törvénynél fogva terheli s a helyszíneléskor hivatal
ból fog az illető telekjegyzőkönyvbe beiktattatni, tekintet nélkül az idő
közben netán történt birtokváltozásra.
9 3 . §. A váltságtőke megállapítása után szabadságában áll minden
váltságkö'telezettnek, h a a törlesztés kedvezményével élni nem kíván,
válfsági tartozását készpénzben egyszerre lefizetni.
Ha tartozásának évi járadékok általi törlesztését választaná a vált
ságkötelezett, ez esetben a törlesztés tervén túlfizetést csak akkor telje
síthet, ha hátralevő összes tartozását egyszerre lerója. Ezen végfizetést
névszerinti értékben számítandó váltsági kötvényekkel teljesítheti. A tör
lesztési évjáradék az igy törlesztett mennyiség arányában leszállítandó.
Az összes váltságtartozás lefizetése után annak telekkönyvi törlése
az 1868. XXIX. t. cz. 1 5 . szakaszának értelmében történik.
94. §. Azon váltságszerződések, a melyek a jelen törvény tárgyai
felett eddigelé keletkeztek, ha különben a jogérvényesség törvényes
kellékeivel birnak, lényegükre s a váltságtartozás összegére nézve a jelen
törvény által érintetlenül hagyatnak ugyan, de h a a volt földesúr s vált
ságkötelesek közt megegyezés jő létre az iránt, hogy a már megállapított
váltságösszegnek vagy hátralévő részének törlesztésére nézve az itt sza-

bályozott országos közvetítést igénybe vegyék, ezen kívánságukat érvé
nyesíthetik.
Ilyen esetekben a szerződés átváltoztatásának van helye olykép,
hogy felszámíthatván' a szerződés szerint még hátralévő tőke és a lejárt
kamatok, ezek összege fogja képezni azon tőkét, a melyért a volt földesúr
váltsági kötvényekkel elégíttetik ki, s a mely után viszont a váltságkö
telezettek a törlesztési járadékokat az ország pénztárába befizetni köte
leztetnek, egyszersmind pedig megállapíttatik az időpont, a melytől az
uj viszony kezdődik, s kijelöltetnek azon birtokrészletek, a melyek az
ország közvetítésére utalt összegnek jelzálogául fognak szolgálni.
Ezen átváltoztatás kedvezménye, mindkét fél beleegyezése esetében,
kiterjesztetik azon váltságtartozásokra nézve is, a melyek nem egyezsé
gen, hanem jogérvényes ítéleten alapulnak.
Mindkét esetben csak akkor tagadhatja meg a kormány az ilyen
átváltoztatás országos közvetítését, ha a váltságtartozás összege nem
volna fedezve a kijelölt jelzálog értéke által.
95. §. Az állam érdekeit az országos közvetítés minden eseteiben
az igazságügyminister által kinevezendő jogbiztosok képviselik, a kiket
a bel-, pénz- és igazságügyministerek egyetértőleg fognak ellátni a szük
séges utasításokkal.
96. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyi, belügyi és igazság
ügyi ministerek bízatnak meg.

Mi e törvényezikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen
és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel
királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesitjük,
s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk.
Kelt Bécsben ezernyolezszáz
huszonkettedik napján.

hetvenegyedik

évi decemberhó

F e r e n c z József, s. k.
(P. II.)

Gróf Lőnyay

Menyhért,

s. k.

