
Erdészeti rendeletek tára. 

A m. kir. igazságyügy minisztérium körrendelete az összes 
e. f. kir. törvényszékekhez és kir. járásbíróságokhoz. 

(A birtokrendezési ügyekben az 1879. évi XXXI. t. ez. rendelkezéseinek 
figyelembe vétele iránt.) 

1895/1889. sz. Hivatal i elődömnek 1885. évi február 
20-án 51056/84. sz. a. kibocsátott körrendeletével figyel
meztetve lettek a kir . törvényszékek, hogy a birtokrendezési eljá
rásnál a véderdőkre és a feltétlen erdőtalajra figyelmet fordítsanak, 
nehogy az úrbéri Ítéletek vagy egyezségeknek egész ter jedelmükben 
való végrehajtása nehézségekbe ütközzék. Ujabb időben azonban 
tapasztal tatot t , hogy midőn magának a birtokrendezési e l járásnak 
folyama alatt az 1871 : LILI. t. cz. 87. §-a illetve az 1880 : X L V . 
t. cz. 13. 5j-a alapján a kir. bíróságok a rendezés vagy elkülönítés 
alá kerülő ingatlanok ideiglenes használata felett intézkednek szintén 
figyelmen kivid hagyják az 1879 : X X X Í . t. cz. intézkedéseit s az 
erdőkre nézve hatóságilag megállapítot t üzemtervbe ütközőleg álla
pítják meg azt, hogy minő erdőrészben s minő terjedelemben illesse 
meg az érdeklet teket a faizási és legeltetési jog ideiglenes gya
korlása. Minthogy a volt úrbéreseket és közbirtokosokat megillető 
erdei haszonvétel csak az 1879 : X X X I . t. cz.-ben foglalt erdő
törvény korlátain belől, az erdő fentartásáról szóló törvényes rendel
kezések ellenére pedig nem érvényesíthető, — minthogy továbbá 
maga az úrbéri jog- és birtokviszonyok rendezését tárgyazó 1871. 
L K I . t. cz. is több helyen s különösen a 25. és 32. §§-okban 
világosan kimondja, hogy a volt jobbágyok s földesurak a részükre 
kihasí tot t vagy elkülönitett erdőrészben az erdei haszonvételeket 
az erdőrendszabályok megtar tása mellett gyakorolhat ják, — figyel
meztetem a kir. bíróságokat , hogy az úrbéri rendezés alatt álló 
erdőkre nézve mindenkor hivatalból szerezzenek maguknak tudo
mást arról, hogy van-e azon erdőre vonatkozólag az 1879. X X X I . 



t. cz. 17. és 24. §-ai alapján az illetékes hatóság által akár vég
leges, akár ideiglenes gazdasági üzemterv megállapítva s ha igen 
-— ugy a birói rendezési eljárás folyama alatt való ideiglenes bir
tokállapotot s erdei használatot ezen üzemterv keretén belül igye
kezzenek megállapítani , esetleg, ha azt látnák, hogy az illetékes 
hatóság által megállapított gazdasági üzemterv oly kis területet 
enged a kihasználásra, hogy ennek keretét megtartva a közbirto
kosok vagy volt úrbéresek használati és szolgalmi joga lényeges 
csorbát szenvedne : tegyenek ide indokolt előterjesztést a végből, 
hogy a földmivelési kir. minisztériumnál a sérelmesnek látszó gaz
dasági üzemtervnek a lehetőséghez képest való módosítását kiesz
közölhessem. Ez alkalommal egyúttal a kir. törvényszékek figyel
mét az első bekezdésben hivatkozott itteni körrendeletre ismételve 
felhívom, valamint ar ra is figyelmeztetem, miszerint gondoskodniuk 
kell arról, hogy olyan esetekben, a melyekben az úrbéri rendezés 
folyamán szántóföld, rét vagy legelő já randóság fejében véderdőnek 
vagy feltétlen erdőtalaj természetével biró területnek kiadása el 
nem kerülbető, a kiadott területeken levő fák és fanövényzet ki -
vágatására nézve az erdőtörvény határozatai megtar tásának kötele
zettsége az Ítéletben megállapittassék. Budapesten, 1889; deczember 
22-én. A miniszter he lye t t : Teleszky s. k. államtitkár. 


