
E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K T Á R A . 
I. 

A m . kir . földmivelésügy i miniszte r 1912 . év i novembe r h ó 
28-án 45342/I/A/4 . szá m alat t kel t s  valamenny i m . kir . állami 

erdőhivatalhoz intézet t rendelete . 
A z 1898 . év i X I X . t.-cz . I. czime al á tartoz ó közbir tokosságo k 

és vol t úrbére s birtokosságo k ügyviteléne k é s vagyonkezeléséne k 
ellenőrzése tárgyába n belügyminiszte r u r által valamenny i törvény -
hatóságnak é s árvaszéknek kiadot t 69610 /911 . III . a. számú kör -
rendeletet, tovább á vallás - é s közoktatásügyi miniszte r u r álta l a z 
egyházi főhatóságokhoz , valamin t a  közigazgatás i b izot tságokho z 
intézett 56842 /911 . szám ú megkeresést, illetőleg felhívást — hivatko-
zással a  34050/907. , 38797/908 . és 5929/909. F . M. szám ú kör -
rendeletekben foglaltakr a —  tudomásvétel é s miheztartás véget t azza l 
az utasítássa l kü ldö m me g másolatban a z állam i erdőhivatalnak , 
hogy a z emiitet t iratokba n felsorol t jogosultaka t a z ügyvite l és 
vagyonkezelés rendszerességéne k biztosításár a irányul ó törekvésük -
ben a  sajá t részérő l különö s támogatásba n részesítse , neki k a z 
érvényben lev ő erdőgazdaság i ügyvitel i szabályzato k rendelkezéseit 
részletesen magyarázz a me g é s ennek a z 1898 . év i X I X . t.-cz . I I. 
czimében foglal t rendelkezése k sikere s végrehajtás a érdekébe n 
szükséges teendőne k ponto s ellátásár a a  kerületéhez tartoz ó m . kir . 
járási erdőgondnokságo k vezetői t a szükséges utasításo k megadás a 
mellett haladéktalanu l kötelezze . 

A miniszte r helyet t 
Bartóky s . k. 

államtitkár. 
II. 

A vallás - é s közokt . m . kir . miniszte r 1911 . év i deczembe r h ó 
9-én 56842 . sz . a . kelt s  a z izr . óvsz. Irodájáho z és a z autonóm 

orth. izr . közp . Irodájáho z intézet t irata . 
A vármegyé k é s a törvényhatóság i jogga l felruházot t városo k 

köz ig , bizottságaiho z a közbirtokossági é s volt úrbére s birtokosság i 
erdőbir tokok kezeléséne k ellenőrzése tárgyába n egyidejűle g intézet t 
körrendeletem másolatá t tudomásulvéte l véget t a z Irodána k m e g -
kü ldöm. 

A hivatalo s másola t hiteléü l 
{P. H . ) Ebergényi Endre s . k. 

igazgató h. 



III. 

A m . kir . vallás - é s közoktatásügy i ra.  kir . miniszterne k 
56842. sz . a . 1911 . év i deczembe r h ó 9-é n kiadot t é s vala -
mennyi vármegy e é s törvényhatóság i jogga l felruházot t váro s 

közigazgatási bizottságáho z intézet t leirata . 

Miként általán ismeretes, az 1898 : X I X . t.-cz. II. czime alá 
tartozó közbirtokosságok és volt úrbéres birtokosságok osztatlan 
állapotban levő, közösen használt erdeik ügyeit eme törvény 
44. §-ában meghatározott kellékekkel biró úgynevezett ügyviteli 
szabályzat szerint kötelesek intézni. Ezeknek az ügyviteli szabály
zatoknak legnagyobb része, amint ezt velem a földmivelésügyi 
miniszter ur f. é. április hó 29-én 34336/I/A/4. sz. a. kelt átiratá
ban közölte, általa már jóváhagyatván, életbe is léptettetett. Nem
csak az ilyen birtokosságok jogosultjainak érdekéből, hanem a 
közérdek szempontjából is felette kívánatos tehát, hogy az életbe 
léptetett ügyviteli szabályzatok rendelkezései pontosan betartassa
nak és ezáltal az erdőgazdasági ügyvitel és vagyonkezelés rend
szeressége és ennek nyomában az ilyen közös erdők rendszeres 
és lehetőleg jövedelmező kezelése biztosittassék. 

Ugy a közbirtokosságok, mint a volt úrbéres birtokosságok 
jogosultjai között gyakran olyan jogi és fizikai személyek is elő
fordulnak (állami iskolák, községi iskolák), melyeknek vagyona 
felett való őrködés a bizottság ügykörébe tartozik és ami külö
nösen is figyelmet érdemel, ezeknek a személyeknek törvényes 
képviselői rendszerint a birtokosságok legintelligensebb tagjaiknak 
tekinthetők. Miként a földmivelési miniszter ur is fentebb már 
idézett átiratában megjegyzi, kétségkívül nagymértékben elő
mozdítaná tehát az elől említett czél elérését, ha az ilyen jogosul
tak képviselői a birtokosságok erdőgazdasági ügyeinek intézésé
ben akár mint végrehajtó közegek, akár pedig csak mint birtokos
sági gyűléseken tevékeny résztvevő érdekeltek a jóváhagyott erdő
gazdasági ügyviteli szabályzat pontos végrehajtását megfelelően 
szorgalmaznák és ellenőriznék. 

Mindezeknél fogva felhívom a bizottságot, utasítsa és kötelezze 
az ilyen közbirtokosságok jogosultságait arra, hogy a közös birto
kosságnak lehetőségig minden gyűlésen résztvegyenek, a gyűlés 



lefolyását és a tárgyalást figyelemmel kisérjék, az erdőgazdaság 
ügyviteli szabályzat betartását ellenőrizzék s a jogosultak s a közös 
birtokosság érdekeibe, továbbá a törvényekbe, rendeletekbe és az 
ügyviteli szabályzatba ütköző gyűlési határozatok ellen — azok 
kihirdetésétől számítandó 15 napi törvényes határidő pontos be
tartásával — a vármegye közigazgatási bizottságánál panaszszal 
éljenek, s megokolt esetekben kérjék a vármegye közigazgatási 
bizottságától egyúttal a sérelmes határozatok végrehajtásának elő
zetes megtiltását. 

Ezzel kapcsolatban figyelmeztesse még a szóban forgó jogo
sultakat egyes törvényszerű formaságokra is, melyek ismerete és 
betartása nélkül nem állana módjukban az ügyek vitelében és 
érdekeik megvédésében eredményesen közreműködni és a kellő 
ellenőrzést gyakorolni. 

Nevezetesen: 1. Minden gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő 
ügyek kitüntetésével legalább 15 nappal előre kihirdetés utján 
közhírré teendő. 

A közhírré tételt illetőleg azonban az ügyviteli szabályzatok 
rendszerint ugy intézkednek, hogy a közös birtokosság elnöke 
csak a távollakó jogosultakat köteles a gyűlés idejéről, helyéről 
és tárgysorozatáról, valamint a járulék és közös munka kivetéséről 
Írásban értesiteni, mig a helyben lakó jogosultak mindezekről dob
szóval, vagy házról-házra járással, vagy a hirdetmény kifüggesz
tésével értesittetnek. 

A távollakó jogosultak tehát az írásbeli értesítést követelhetik, 
a helyben lakó jogosultaknak ellenben a községben szokásos hir
detéseket figyelemmel kell kisérniök, hogy a kellő értesüléseket 
megszerezzék. 

2. A szabályzatok értelmében az önképviseletre jogosított 
birtoktársak személyesen, vagy meghatalmazottak által, a jogi sze
mélyek törvényes képviselőik, vagy ezek meghatalmazottai által, a 
gyámság és gondnokság alatt állók pedig gyámjaik, gondnokaik, 
vagy ezek meghatalmazottai által gyakorolják a gyűlésen jogaikat. 

A meghatalmazottak megbízó leveleinek érvényességéhez a 
meghatalmazó aláírásán kívül még két tanú aláírása is szükséges. 

A jogosultaknak tehát szigorúan ehhez a rendelkezéshez kell 
alkalmazkodniuk s amennyiben őket valamelyik gyűlésen való meg-



jelenésben valamely elháríthatatlan fontos ok gátolná, meghatal
mazottjaiknak megbízó leveleit szigorúan a szabályzat előbb emii
tett követelményei szerint kell kiállítaniuk. 

3. A jogosultaknak tudniok kell, hogy a gyűlés hatásköre 
a közös ingatlan állagának elidegenítésére, egyénenként való fel
osztására és megterhelésére nem terjed ki (1898 : X I X . t.-cz. 30. §-a). 

4. Rendkívüli gyűlés összehívását a jogosultak is követelhetik, 
de az elnök az erre vonatkozó kérelmet csak akkor köteles telje
síteni, ha a kérelem az ok bejelentésével az összes jogosultak 
fejenként számított Vio-ed része által Írásban terjesztetik elő (1898. 
évi X I X . t.-cz. 27. § a). 

5. A jogosult közös birtokosoknak is jogában áll valamely 
ügynek a gyűlés tárgysorozatába való felvételét kérni, de az ilyen 
kérelmet az elnök csak akkor köteles teljesíteni, ha azt legalább 
az ügyviteli szabályzatban idevonatkozólag megállapított szavazat
számot képviselő közös birtokos a tárgysorozat kihirdetése előtt 
írásban terjeszti elő. 

A gyűlés tárgysorozatába fel nem vett indítványok csak akkor 
tárgyalhatók, ha azok a gyűlésen legalább az ügyviteli szabály
zatban idevonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő 
közös birtokos által terjesztetnek elő, kivéve az olyan indítványo
kat, amelyek a jóváhagyott erdőgazdasági ügyviteli szabályzat 
módosítására, vagy hatályon kivül helyezésére, az érvényben levő 
erdőgazdasági terv megváltoztatására vonatkoznak, vagy amelyek 
elfogadása esetében a közös birtokosságot, vagy a jogosultakat 
költséggel terhelhetik, avagy a természetben gyakorolható hasz
nálatok kiterjesztését, vagy korlátozását vonhatják maguk után. 
Ezek az indítványok, ha legalább az ügyviteli szabályzatban ide
vonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő jogosultak 
által támogattatnak, a következő gyűlés tárgysorozatába veendők fel. 

6. A birtokosság elnöke az egyszerű szavazást és a névszerinti 
szavazást a gyűlés folyamán akkor köteles elrendelni, ha az egyszerű 
szavazásra vonatkozó indítványt, illetőleg a névszerinti szavazásra 
vonatkozó írásbeli kérelmet legalább a szabályzatban idevonat
kozólag megállapított szavazatszámot képviselő jogosultak támogat
ják, illetőleg terjesztik elő. 

7. Fontosabb esetekben agyülésen a jelenlevő közös birtokosok-



nak fejenként számított 'A-ed része a határozat hozatalának fel
függesztését kívánhatja és a gyűlés vezetésére kivételesen ható
sági kiküldöttet kérhet (1898 : XIX. t.-cz. 28. §-a). 

8. Amennyiben nagyobb kiterjedésű erdőbirtokoknál az ügy
viteli szabályzat az erdei termékekre vonatkozó árszabálynak 
elkészítését rendeli, ez az árszabály évről-évre megállapítandó. 

9. Amennyiben a jogosultak kívánatosnak tartanák, hogy a 
faeladásokra vonatkozó árverési és szerződési feltételek s ezek 
kihirdetésének módja hatósági kiküldött jelenlétében állapíttassák 
meg, az erre irányuló kérelmet az összes jogosultak fejenként 
számított W e d részének kell előterjeszteni (1898 : X I X . t.-cz. 37. §-a). 

Az árverés napja és feltételei legalább 15 nappal előre ki-
hirdetendők (1898. X I X . t.-cz. 37. §-a). 

10. A végrehajtó közegek választásának 3 évről 3 évre kell 
megtörténni. 

A birtokosság elnöke és többi végrehajtó közegei ellen irányuló 
panaszok rendszerint a birtokosság elnökénél nyújtandók be, ezek 
a panaszok azonban a kezelő m. kir. járási erdőgondnokságnál, 
a m. kir. állami erdőhivatalnál, vagy a vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságánál is előterjeszthetők. 

Végül felhívom a bizottságot, hogy jelen rendeletem érdemi 
részét a területén lévő izraelita hitközségekkel és fiókhitközségek
kel is közölje. Zichy s. k. 

IV. 

A m . kir . vallás - é s közoktatásügy i miniszte r 1911 . év i deez . 
hó 9  é n 56842 . szá m alat t kel t é s valamenny i róma i kath. , 
görögkath ,  görögkeleti , szer b é s román , ágosta i reformátu s 

és unitáriu s püspökökhö z intézet t átirata . 

Miként általán ismeretes, az 1898 : X I X . t.-cz. II. czime alá 
tartozó közbirtokosságok és volt úrbéres birtokosságok osztatlan 
állapotban levő, közösen használt erdeik ügyeit eme törvény 
44. §-ában meghatározott kellékekkel biró úgynevezett ügyviteli 
szabályzat szerint kötelesek intézni. Ezeknek az ügyviteli szabály
zatoknak legnagyobb része, mint azt velem a földmivelésügyi 
miniszter ur folyó évi április hó 29-én 34336/I /A/4. sz. a. kelt 
átiratában közölte, általa már jóváhagyatván, életbe is léptettetett. 



Nemcsak az ilyen birtokosságok jogosultjainak érdekéből, hanem 
a közérdek szempontjából is felette kívánatos tehát, hogy az életbe
léptetett ügyviteli szabályzatok rendelkezései pontosan betartassanak 
és ezáltal az erdőgazdasági ügyvitel cs vagyonkezelés rendszeres
sége és ennek nyomában az ilyen közös erdők rendszeres és 
lehetőleg jövedelmező kezelése biztosittassék. 

Ugy a közbirtokosságok, mint a volt úrbéres birtokosságok 
jogosultjai között gyakran olyan jogi és fizikai személyek is 
előfordulnak (egyházi testületek, egyházi személyek, tanitó, kántor, 
lelkészi, tanitói, kántori hivatalok stb.), melyeknek vagyona felett 
a főfelügyeleti hatóságot Méltóságod gyakorolja és ami különösen 
is figyelmet érdemel, ezeknek a személyeknek a törvényes kép
viselői rendszerint a biríokosságok legintelligensebb tagjaiknak 
tekinthetők. Miként a földmivelésügyi Miniszter ur is fentebb már 
idézett átiratában megjegyezi, kétségkívül nagymértékben elő
mozdítaná, tehát az elől emiitett czél elérését, ha az ilyen jogosultak 
képviselői a birtokosságok erdőgazdasági ügyeinek intézésében 
akár mint végrehajtó közegek, akár pedig csak mint birtokossági 
gyűléseken tevékeny résztvevő érdekeltek, a jóváhagyott erdő
gazdasági ügyviteli szabályzat pontos végrehajtását megfelelően 
szorgalmaznák és ellenőriznék. 

Mindezeknél fogva tisztelettel arra kérem Méltóságodat, hogy 
a vagyonfelügyeleti hatósága alá tartozó ilyen közös birtokossági 
jogosultakat méltóztassék arra kötelezni, hogy a közös birtokos
ságnak lehetőségig minden gyűlésén résztvegyenek, a gyűlés 
lefolyását és a tárgyalást figyelemmel kisérjék, az erdőgazdasági 
ügyviteli szabályzat betartását ellenőrizzék s a jogosultak s a 
közös birtokosság érdekeibe, továbbá a törvényekbe, rendeletekbe 
és az ügyviteli szabályzatba ütköző gyűlési határozatok ellen — 
azok kihirdetésétől számítandó 15 napi törvényes határidő pontos 
betartásával — a vármegye közig, bizottságánál panaszszal éljenek 
s megokolt esetekben kérjék a vármegye közig, bizottságától 
egyúttal a sérelmes határozatok végrehajtásának előzetes meg
tiltását. 

Ezzel kapcsolatban méltóztassék még a szóban levő jogosul
takat egyes törvényszerű formaságokra is figyelmeztetni, melyek 
ismerete és betartása nélkül nem állana módjukban az ügyek 
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vitelében és érdekeik megvédésében eredményesen közreműködni 
és a kellő ellenőrzést gyakorolni. 

Nevezetesen: 1. Minden gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő 
ügyek kitüntetésével legalább 15 nappal előre kihirdetés utján 
közhírré teendő. 

A közhirrétételt illetőleg azonban az ügyviteli szabályzatok 
rendszerint ugy intézkednek, hogy a közös birtokosság elnöke 
csak a távollakó jogosultakat köteles a gyűlés idejéről, helyéről 
és tárgysorozatáról, valamint a járulék és közös munka kivetéséről 
írásban értesíteni, míg a helyben lakó jogosultak mindezekről 
dobszóval, vagy házról-házra járással, vagy a hirdetmény kifüg
gesztésével értesíttetnek. 

A távollakó jogosultak tehát az írásbeli értesítést követelhetik, 
a helyben lakó jogosultaknak ellenben a községben szokásos 
hirdetéseket figyelemmel kell kisérniök, hogy a kellő értesüléseket 
megszerezzék. 

2. A szabályzatok értelmében az önképviseletre jogosított 
birtoktársak személyesen, vagy meghatalmazottak által a jogi 
személyek törvényes képviselőik, vagy ezek meghatalmazottai által, 
a gyámság és gondnokság alatt állók pedig gyámjaik, gond
nokaik, vagy ezek meghatalmazottai által gyakorolják a gyűlésen 
jogaikat. 

A meghatalmazottak megbizó leveleinek érvényességéhez a 
meghatalmazó aláírásán kívül még két tanú aláírása is szük
séges. 

A jogosultaknak tehát szigorúan ehhez a rendelkezéshez kell 
alkalmazkodniuk s amennyiben őket valamelyik gyűlésen való 
megjelenésben valamely elháríthatatlan fontos ok gátolná, meg
hatalmazottjaiknak megbizó leveleit szigorúan a szabályzat előbb 
emiitett követelménye szerint kell kiállitaniok. 

3. A jogosultaknak tudniok kell, hogy a gyűlés hatásköre 
a közös ingatlan állagának elidegenítésére, egyénenként való 
felosztására és megterhelésére nem terjed ki. (1898 : X I X . t.-cz. 
30. §-a.) 

4. Rendkívüli gyűlés összehívását a jogosultak is követelhetik, 
de az elnök az erre vonatkozó kérelmet csak akkor köteles telje
síteni, ha a kérelem az ok bejelentésével az összes jogosultak 



fejenként számított Vio ed része által írásban terjesztetik elő. 
(1898 : X I X . t.-cz. 27. §-a.) 

5. A jogosult közös birtokosoknak is jogában áll valamely 
ügynek a gyűlés tárgysorozatába való felvételét kérni, de az ilyen 
kérelmet az elnök csak akkor köteles teljesíteni, ha azt legalább 
az ügyviteli szabályzatban idevonatkozólag megállapított szavazat
számot képviselő közös birtokos a tárgysorozat kihirdetése előtt 
Írásban terjeszti elő. 

A gyűlés tárgysorozatába fel nem vett indítványok csak akkor 
tárgyalhatók, ha azok a gyűlésen legalább az ügyviteli szabály
zatban idevonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő 
közös birtokos által terjesztetnek elő, kivéve az olyan indítványo
kat, amelyek a jóváhagyott erdőgazdasági ügyviteli szabályzat 
módosítására, vagy hatályon kivül helyezésére, — az érvényben 
levő erdőgazdasági terv megváltoztatására vonatkoznak, vagy 
amelyek elfogadása esetében a közös birtokosságot, vagy a jogo
sultakat költséggel terhelhetik, avagy a természetben gyakorolható 
használatok kiterjesztését, vagy korlátozását vonhatják maguk 
után. Ezek az indítványok, ha legalább az ügyviteli szabályzat
ban idevonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő jogo
sultak által támogattatnak — a következő gyűlés tárgysorozatába 
veendők fel.' 

6. A birtokosság elnöke az egyszerű szavazást és a névszerinti 
szavazást a gyűlés folyamán akkor köteles elrendelni, ha az 
egyszerű szavazásra vonatkozó indítványt, illetőleg a névszerinti 
szavazásra vonatkozó Írásbeli kérelmet legalább a szabályzatban 
idevonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő jogosultak 
támogatják, illetőleg terjesztik elő. 

7. Fontosabb esetekben a gyűlésen jelenlevő közös birtoko
soknak fejenként számított V* része a határozat hozatalának fel
függesztését kívánhatja és a gyűlés vezetésére kivételesen hatósági 
kiküldöttet kérhet. (1898 : X I X . t.-cz. 28. §-a.) 

8. Amennyiben nagyobb kiterjedésű erdőbirtokoknál az ügy
viteli szabályzat az erdei termékekre vonatkozó árszabálynak el
készítését rendeli, ez az árszabály évről-évre megállapítandó. 

9. Amennyiben a jogosultak kívánatosnak tartanák hogy a 
faeladásokra vonatkozó árverési és szerződési feltételek s ezek 



kihirdetésének módja hatósági kiküldött jelenlétében állapittassék 
meg, az erre irányuló kérelmet az összes jogosultak tejenkint 
számított lh részének kell előterjeszteni. (1898 : X I X . t.-cz. 37. §-a.) 

Az árverés napja és feltételei legalább 15 nappal előre kihirde-
tendők. (1898 : X I X . t.-cz. 37. §-a.) 

10. A végrehajtó közegek választásának 3 évről 3 évre kell 
megtörténni. 

A birtokosság elnöke és többi végrehajtó közegei ellen irá
nyuló panaszok rendszerint a birtokosság elnökénél nyújtandók 
be, ezek a panaszok azonban a kezelő m. kir. járási erdőgondnok
ságnál, a m. kir. állami erdőhivatalnál, vagy vármegye közig, 
erdészeti bizottságnál is előterjeszthetők. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Zichy s. k. 

V. 

A m. kir . belügyminiszte r urná k 1912-i k év i áprili s h ó 15-é n 
69610/III/a 1911 . szá m alat t kel t é s valamenny i törvényható -

ságnak é s árvaszékne k megküldöt t körrendelete . 
(Az 1898 : X I X . t. czikk 2-ik czime alá tartozó közbirtokosságok és volt urbéres 
birtokosságok osztatlan állapotban lévő, közösen használt erdei ügyében kiadott 

ügyviteli szabályzat pontos végrehajtása é s ellenőrzése tárgyában.) 

Az 1898: X I X . t.-czikk 2-ik czime alá tartozó közbirtokosságok 
osztatlan állapotban lévő, közösen használt erdeinek ügyeit a tör
vény 44-ik §-ban meghatározott kellékekkel biró úgynevezett ügy
viteli szabályzat szerint kötelesek intézni. Ezeknek az ügyviteli 
szabályzatoknak legnagyobb része a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur által már jóváhagyatván, életbe is léptettetett. Nem
csak az ilyen birtokosságok jogosultjainak érdekéből, hanem a 
közérdek szempontjából is felette kívánatos tehát, hogy az életbe
léptetett ügyviteli szabályzatok rendelkezései pontosan betartas
sanak és ezáltal az erdőgazdasági ügyvitel és vagyonkezelés rend
szeressége és ennek nyomában az ilyen közös erdők rendszeres 
és lehetőleg jövedelmezőbb kezelése biztosittassék. 

Ugy a közbirtokosságok, mint a volt urbéresbirtokosságok 
jogosultjai között gyakran előfordulnak politikai községek, községi 
és körjegyzői hivatalok, gyámoltak és gondnokoltak, amelyeknél 



különösen is figyelmet érdemel az a köülmény, hogy ezeknek a 
személyeknek a törvényes képviselői rendszerint a birtokosságok 
legintelligensebb tagjainak tekinthetők. Kétségkívül nagy mérték
ben előmozdítaná tehát az elől emiitett czél elérését, ha az ilyen 
jogosultak képviselői a birtokosságok erdőgazdasági ügyeinek intézé
sében akár mint végrehajtó közegek, akár pedig csak mint birtokos
sági gyűléseken tevékeny részt vevő érdekeltek a jóváhagyott erdő
gazdasági ügyviteli szabályzat pontos végrehajtását megfelelően 
szorgalmaznák és ellenőriznék. 

Ennélfogva felhívom a Címet, intézkedjék megfelelően, hogy 
a fent megnevezett közös birtokossági jogosultak képviselői a 
közös birtokosságnak lehetőségig minden gyűlésén részt vegye
nek, a gyűlés lefolyását és a tárgyalást figyelemmel kisérjék, az 
erdőgazdasági ügyviteli szabályzat betartását ellenőrizzék s a jogo
sultak és a közös birtokosság érdekeibe, továbbá a törvényekbe, 
rendeletekbe és az ügyviteli szabályzatba ütköző gyűlési határo
zatok ellen - - azok kihirdetésétől számított 15 napi törvényes 
határidő pontos betartásával— a közigazgatási bizottságnál panaszszal 
éljenek s megokolt esetekben kérjék a közigazgatási bizottságtól 
egyúttal a sérelmes határozatok végrehajtásának előzetes meg
tiltását. 

Ezzel kapcsolatban a szóban lévő jogosultakat külön is figyel
meztesse egyes törvényszerű formaságokra, melyek ismerete és 
betartása nélkül nem állana módjukban az ügyek vitelében és 
érdekeik megvédésében eredményesen közreműködni és a kellő 
ellenőrzést gyakorolni. 

Nevezetesen: 
1. Minden gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő ügyek kitünte

tésével legalább 15 nappal előre kihirdetés utján közhírré teendő. 
A közhírré tételt illetőleg azonban az ügyviteli szabályzatok 

rendszerint ugy intézkednek, hogy a közös birtokosság elnöke 
csak a távollakó jogosultakat köteles a gyűlés idejéről, helyéről 
és tárgysorozatáról, valamint a járulék és közös munka kivetéséről 
Írásban értesíteni, míg a helybenlakó jogosultak mindezekről dob
szóval, vagy házról-házra járással, vagy a hirdetmény kifüggesz
tésével értesíttetnek. 

A távollakó jogosultak tehát az írásbeli értesítést követelhetik, 



a helybenlakó jogosultaknak ellenben a községben szokásos hir
detéseket figyelemmel kell kisérniök, hogy a kellő értesüléseket 
megszerezzék. 

2. A szabályzatok értelmében az önképviseletre jogosított birtok
társak személyesen, vagy meghatalmazottak által — a jogi szemé
lyek, törvényes képviselőik, vagy ezek meghatalmazottai által — 
a gyámság és gondnokság alatt állók pedig gyámjaik, gondnokaik, 
vagy ezek meghatalmazottai által gyakorolják a gyűlésen jogaikat. 

A meghatalmazottak megbízóleveleinek érvényességéhez a 
meghatalmazó aláírásán kívül még két tanú aláírása is szükséges. 

A jogosultaknak tehát szigorúan ehhez a rendelkezéshez kell 
alkalmazkodniuk s amennyiben őket valamelyik gyűlésen való 
megjelenésben valamely elháríthatatlan fontos ok gátolná, meg-
hatalmazottaiknak megbízóleveleit szigorúan a szabályzat előbb 
emiitett követelménye szerint kell kiállitaniok. 

3. A jogosultaknak tudniok kell, hogy a gyűlés hatásköre a 
közös ingatlan állagának elidegenítésére, egyénenként való fel
osztására és megterhelésére nem terjed ki (1898 : X I X . t.-cz. 30. §-a). 

4. Rendkívüli gyűlés összehívását a jogosultak is követelhetik, 
de az elnök az erre vonatkozó kérelmet csak akkor köteles telje
síteni, ha a kérelem az ok bejelentésével az összes jogosultak 
fejenként számított Vio-ed része által írásban terjesztetik elő 
(1898 : XIX. t.-cz. 27). 

5. A jogosult közös birtokosoknak is jogában áll valamely 
ügynek a tárgysorozatába való felvételét kérni, de az ilyen kérelmet 
az elnök csak akkor köteles teljesíteni, ha azt legalább az ügy
viteli szabályzatban idevonatkozólag megállapított szavazatszámot 
képviselő közös birtokos a tárgysorozat kihirdetése előtt Írásban 
terjeszti elő. 

A gyűlés tárgysorozatába fel nem vett indítványok csak akkor 
tárgyalhatók, ha azok a gyűlésen legalább a z ügyviteli szabályzat
ban idevonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő közös 
birtokos által terjesztetnek elő, kivéve a z olyan indítványokat, 
amelyek a jóváhagyott erdőgazdasági ügyviteli szabályzat módo
sítására vagy hatályon kivül helyezésére, a z érvényben levő erdő
gazdasági terv megváltoztatására vonatkoznak, vagy amelyek elfoga
dása esetében a közös birtokosságot vagy a jogosultakat költséggel 



terhelhetik, avagy a természetben gyakorolható használatok kiterjesz
tését, vagy korlátozását vonhatják maguk után. Ezek az indítványok 
— ha legalább az ügyviteli szabályzatban idevonatkozólag meg
állapított szavazatszámot képviselő jogosullak által támogattatnak — 
a következő gyűlés tárgysorozatába veendők fel. 

6. A birtokosság elnöke az egyszerű szavazást és a névszerinti 
szavazást a gyűlés folyamán akkor köteles elrendelni, ha az egy
szerű szavazásra vonatkozó indítványt, illetőleg a névszerinti szava
zásra vonatkozó írásbeli kérelmet legalább a szabályzatban ide
vonatkozólag megállapított szavazatszámot képviselő jogosultak 
támogatják, illetőleg terjesztik elő. 

7. Fontosabb esetekben a gyűlésen jelenlevő közös birtokosok
nak fejenként számított- Vé-ed része a határozat hozatalának fel
függesztését kívánhatja és a gyűlés vezetésére kivételesen hatósági 
kiküldöttet kérhet (1898 : X I X . t.-cz. 28. §). 

8. Amennyiben nagyobb kiterjedésű erdőbirtokoknál az ügy
viteli szabályzat az erdei termékekre vonatkozó árszabálynak el
készítését rendeli, ez az árszabály évről-évre megállapítandó. 

9. Amennyiben a jogosultak kívánatosnak tartanák, hogy a 
faeladásokra vonatkozó árverési és szerződési feltételek s ezek 
kihirdetésének módja hatósági kiküldött jelenlétében állapíttassák 
meg, az erre irányuló kérelmet az összes jogosultak fejenként 
számított ] / 4 részének kell előterjeszteni (1898 : X I X . t.-cz. 37. §). 

Az árverés napja és feltételei legalább 15 nappal előre ki-
hirdetendők (1898 ; X I X . t.-cz. 37. §). 

10. A végrehajtó közegek választásának 3 évről 3 évre kell 
megtörténni. 

A birtokosság elnöke és a többi végrehajtó közegei ellen 
irányuló panaszok rendszerint a birtokosság elnökénél nyújtandók 
be, ezek a panaszok azonban a kezelő m. kir. járási erdőgondnok
ságnál, a m. kir. erdőlűvatalnál vagy a közigazgatási erdészeti 
bizottságnál is előterjeszthetők. 

A miniszter helyett: 
Jakabffy s. k. 

államtitkár. 
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