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mere törli, és a jelen rendelet 4. §-a értelmében ia korlátozott tulaj
donjogot bejegyzi. 

Budapesten, .1938. évi május hó 7-én. 
Dr. Mikecz Ödön s. k. 

m. kir. igazságügymiriiszter. 

143. 
A m. kir. igazságügyminiszter 1938. évi 18.300. I. M. számú 

rendelete, 
a szegénységi jog tekintetében szükséges bírósági intézkedések 
tárgyában kiadott rendeletek újabb módosításáról és kiegészítéséről. 

A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. te. 792. §-a alapján, 
és az e törvény életbeléptetése tárgyában alkotott 1912 : LIV. te. 
103. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem. 

1. §. A 29.200/1923. I. M. számú rendelet 2. §-ának a 31.950/ 
1926. I. M. számú rendelet (Rt. 1926. 555. o.) 1. §-ával módosított 
első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

Ha a szegény fél helyett az ellátmányból előlegezett költség 
megtérítéséről a bírósági iroda a marasztaló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított harminc nap alatt nem kap értesítést, ki
elégítési végrehajtási ügyben pedig haladéktalanul az előlegezés el
rendelése Után, a költségjegyzék (72.600/1914. I. M. számú rende
let 9. §.) alapján négy példányban a III. sz. mintának megfelelő 
tartozási kimutatást készít a szegény fél helyett az ellátmányból 
előlegezett és a marasztalt fél által megérítendő költségekről, es 
ezek közül három példányt két azonos szövegű vétívvel a meg
térítésre kötelezett fél belföldi lakóhelye szerint illetékes községi 
elöljáróságnak, illetőleg polgármesternek (Budapesten a kerületi 
elöljáróság adószámviteli osztályának) kézbesíttet; a kézbesítést 
igazoló vétívek visszaérkezése után az egyik vétívet az ügy ira
taihoz csatolj a-, a másik vétívet pedig a tartozási kimutatás negye
dik példányával együtt az ellátmány kezelőjének küldi meg, aki a 
tartozási kimutatást és a vétívet az előlegnyílvántartáshoz csatolja. 

Ha a megtérítésre kötelezett félnek nincs belföldön lakóhelye, 
de az eljárás során adat merült fel arra, hogy itt végrehajtás alá 
vonható vagyona- van, a tartozási kimutatásban a belföldi vagyonra 
vonatkozó adatokat is meg kell jelölni; evégből a bíróság a ma
rasztaló határozat jogerőre emelkedésének megállapításakor, ki
elégítési végrehajtási ügyben pedig az előlegezés elrendelése alkal
mával, a bírósági irodát a belföldi vagyonra voníatkozó adatokra 
(faj, érték, hely) figyelmezteti. A tartozási kimutatást az előbbi 
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően annak a hatóságnak, vagy 
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