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141 . 

A m. kir. igazságiigyminiszter 1938. évi 16.300. I. M. s z á m ú 
rendelete, 

az igazságügyi szervezet kövébe tartozó rendelkezésekről szóló 
1938 : X. törvénycikk hatálybaléptetéséről. 

Az igazságügyi szervezet körébe tartozó rendelkezésekről szóló-
1938 : X. törvénycikk hatálybaléptetése tárgyában a törvény 27. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem. 

1. §. Az igazságügyi szervezet körébe tartozó rendelkezések
ről szóló 1938 : X. te. 1—6., 21., 22., 24., 26. és 27. §-a az 1938. 
évi április hó 30. napján, a törvény többi rendelkezése pedig az 
1938. évi november hó 1. napján lép hatályba. 

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján (1938. ápr. 29.) lép 
hatályba. 

Budapesten, 1938. évi április hó 29-én. 

Dr, Mikecz Ödön s. k, 
m. kir. igazságiigyminiszter. 

142. 
A m. kir. igazságiigyminiszter 1938. évi 11.104. ï. M. számú 

rendelete, 

a vitézi teleknek, valamint a vitézi telekkel még meg nem adomá
nyozott vitéz igény jogosultságának átszállásával kapcsolatos rész

letes szabályok megállapításáról. 

A vitézi telekről szóló 6.650/1920. M. E. számú rendelet (Rt. 
1920. 393. o.) 12. i§-ában kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem: 

1. §. Ingyenes adományképen kapott vitézi telket, és az azzal 
együtt átszálló, ugyancsak ingyenes adományképen kapott felsze
relést (6.650/1920. JM. E. számú rendelet 4. .§. 2. bek.) a tulaidonos 
vagyona, illetőleg a hagyaték ellen közszerzemény, vagy örökösö
dés (kötelesrész) címén támasztott követelés szempontjából figyel
men kívül kell hagyni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell akár az 
előző szerző vagy hagyatéka ellen, akár az ellen támasztanak kö
vetelést, akire a vitézi telek (felszerelés) átszállott. 

2. §. Közszerzemény, vagy örökösödés (kötelesrész) címén tá
masztott követelés szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni 
annak a vitézi teleknek, és a vitézi telekkel együtt átszálló annak 
a felszerelésnek az értékét, amelyet a tulajdonos a sajátjából a 
maga részére alapított, illetőleg a vitézi telekbe beruházott, ío-


