
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendélet valamennyi közigazgatási bizottságnak és kir. erdő-

felügyelőségnek. 
(Az úrbéri erdöilletöség kihasitásánál követendő eljárás tárgyában.) 

14.556. sz. A m. kir. igazságügyminiszterium mult évi 51.056. 
számú körrendeletének másolatát tudomás és miheztartás végett ide 
csatolva oly megjegyzéssel küldöm le, hogy mindazon esetekben, 
midőn az illetékes kir. törvényszékek, az úrbéri szolgalmak megvál
tása fejében kihasítandó erdőterület talajminőségének megállapítása, 
s az úrbéri Ítéletek vagy egyezségek végrehajtása ellen utólagosan 
felmerülhető akadályok előzetes elhárítása végett (a czimhez) fognak 
fordulni, az ez ügyre vonatkozó szakvéleményt esetről-esetre hiva
talból adja meg, s szakvéleményének megadásánál figyelemmel legyen 
arra, hogy a volt úrbéreseknek kihasítandó erdőterület tartamosán 
használható lévén, az úrbéri erdőknél az 1879. évi XXXI. törvény-
czikkben foglalt rendelkezések végrehajtása utólagosan nehézségekbe 
ne ütközzék. — Budapest, 1885. június 12-én. 

A miniszter helyet t : 
Matlekovics. 

Körrendelet. 
51.055/1884. sz. A k. törvényszékek a birtokrendezési ügyekben 

az 1879 : XXXI. t.-czikknek a véderdőkre és a feltétlen erdőtalajra 
vonatkozó intézkedéseire figyelmeztetnek. Azt tapasztaltam, hogy több 
birtokrendezési ügyben az erdei haszonvételek szabályozása és a legelő 
elkülönítése körül a telki illetmények megállapításánál az 1879 : 
XXXI. t.-czikknek (erdőtörvény) a véderdőkre és a feltétlen erdő
talajra vonatkozó intézkedéseire kellő figyelem nem fordíttatott. A kir. 
törvényszékek ugyanis az emiitett kihasítandó erdőterületek meghatá
rozásánál a fősúlyt arra fektetik, hogy az erdőtér mennyisége álla
píttassák meg helyesen, vagyis az 1871 : LIII . t.-cz. értelmében : 
ellenben gyakran figyelmen kivül hagyják azon körülményt, hogy a 
kihasítandó erdő véderdőt képez, vagy feltétlen erdőtalajon áll és igy 
az, az erdőtörvénynek az ily erdők használatát korlátozó rendelke
zései alá esik. Figyelmébe ajánlom a kir. törvényszéknek, hogy: meg-
biráltassék, vájjon azon terület, mely véderdőt, vagy feltétlen erdő
talajt képez, a volt úrbéresek erdő- és legelőilletményeinek megha
tározásánál számításba veendő-e és mennyiben? Kiemelem továbbá, 
hogy az 1871 : LIII . t.-cz. 40 . §-a értelmében a legelőilletményül 
kihasított erdőtéren található fák a volt jobbágyokat nem illetik s 
ennélfogva előfordulhatnak oly esetek, melyekben a véderdő vagy 
feltétlen erdő-talajból kihasított legelőterületek fakészleteinek letaro-



lása erdőrendészeti szempontból az 1879 : XXXI. t.-cz. alapján meg
ti l tatván, az úrbéri ítéletek vagy egyezségeknek egész terjedelmükben 
való végrehajtása nehézségekbe ütközhetik. Felszólítom a kir. tör
vényszéket, hogy a birtokrendezési eljárásnál, különösen pedig a 
segédadatok megszerzésénél, jelesen az erdőbecsüuél a véderdőkre és 
a feltétlen erdőtalajra figyelmet fordítson és ezeket mind a becsüről 
felvett okiratban, mind pedig a térképen és a felvett jegyzőkönyvben 
ki tüntesse . — Budapesten, 1885. évi februárhó 20-án. 

Az igazságügyminiszter h e l y e t t : 
Kovách Kálmán s. k., 

ministeri tanácsos. 

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak és kir. erdő
felügy'előségnek, az állami felügyelet alá tartozó erdőknél elő

forduló tulajdonjogi változások tárgyában. 

A m. kir. igazságügyi minisztériumnak az állami felügyelet alá 
tar tozó erdőknél előforduló tulajdonjogi változásokra vonatkozó bíró
sági határozatoknak az illetékes közigazgatási bizottságokhoz való 
á tküldése ügyében idei 9 .903. sz. a. kelt rendeletét másolatban tudo
más és miheztar tás végett ide csatolva leküldöm. 

Budapesten, 1885. évi juliushó 5-én. 
A minister megbízásából : 

• B e d ö -

A m. kir. igazságügy miniszternek f. é. 9.903. sz. a. juniushó 
18-kán kelt s valamennyi kir. törvényszékhez és telekkönyvi 
hatósággal felruházott kir. járásbírósághoz intézett körrendelete. 

Tapasztalván, miszerint az 1879 : XXXI . t.-cz. 17. §-a ér te l 
mében állami felügyelet alá tartozó erdőkben gyakran előforduló 
tulajdonjogi változások eseteiben, ugyanezekről az illető közigazgatási 
bizottság kellő időben nem értesí t tet ik, és így a bizottság csak vélet
len utakon s hosszas idő múlva jön az ily birtokváltozások tudo
mására , s ennek következtében az illető erdők a felügyeletet egy-
ideig né lkü lözvén: az idézett törvénybe ütköző s üzemterv-ellenes 
gazdálkodásnak vannak k i téve ; ennek jövőre leendő megakadályozása 
tekintetéből r e n d e l e m : miszerint az állami felügyelet alá tartozó 
erdőkre nézve akár adásvevés, akár birtokrendezés folytáu felmerülő 
bármily tulajdonjogi változások eseteiben, az ily változásokra vonat
kozó bírósági határozatok mindannyiszor az illető megyei közigazga
tási bizottságnak ideje korán megküldendők azon hozzáadással, hogy 
a vonatkozó telekkönyvek bármikor betekinthetők. 


