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Erdészeti Rendeletek Tára. 
A földmivelésügyi minister rendelete 

az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimében foglalt 
határozatok végrehajtása tárgyában.*) 

Kapcsolatban azzal a rendeletemmel, melyet az 1898. évi 
XIX. törvényczikk életbeléptetése és a törvény első czimében. 
foglalt („Az erdők állami kezeléséről" szóló) határozatok végre
hajtása tárgyában 1899. évi márczius hó 30.-án ugyanezen szám 
alatt a belügyi minister úrral egyetértésben kiadtam, a törvény 
második czimében foglalt („A közbirtokosságok és a volt úrbéresek 
osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár 
területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" szóló) határo
zatoknak és a törvény harmadik czimében foglalt ezekkel kapcso
latos záró határozatoknak végrehajtása tárgyában, ugyancsak a 
belügyi minister úrral egyetértésben, a következőket rendelem. 

II. CZIM.**) 
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulaj
donában lévő, közösen használt erdők és kopár terii

letek gazdasági ügyvitelének: szabályozásáról. 
VI. FEJEZET. 

Általános határozatok. 
A törvény második czimének hatálya alá tartozó erdők és 

kopár teriiletek meghatározásáról és nyilvántartásáról. 

128. %. 
A törvény második czimében emiitett közbirtokosságok alatt 

azok a közbirtokosságok értendők, melyeknek erdei az 1879. évi 

*) Az 1898. évi XIX. törvényczikk első czimében foglalt határozatok 
végrehajtására vonatkozó rendelet megjelent az Erdészeti Lapok f. évi IV. 
füzetének 391. és következő, továbbá V. füzetének 532. és köv. oldalain. 

**) Az 1898. évi XIX. t.-cz. I. czimének végrehajtása tárgyában 1899. évi 
márczius hó 30.-án 15217/1899. sz. alatt kiadott rendelet 5 fejezetben 127 
szakaszt foglal magában; ennélfogva a törvény II. czimének végrehajtását 
szabályozó jelen rendelet, mint az előbbinek kiegészítő része, a VI. fejezettel 
és a 128. §-szal kezdődik és 3 ujabb fejezetet és 125 szakaszt (128—252. §-okat) 
foglal magában. 
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XXXI. törvényczikk 17. §-ának hatálya alá esnek; a volt úrbére
sek alatt pedig az úrbéri birtokrendezés alkalmával úrbéri erdő
illetőségül, illetőleg úrbéri legelőilletőségül kiadott osztatlan álla
potban levő erdők közös birtokosai értendők. 

129. 

A törvény második czimében foglalt rendelkezések hatálya 
alá a 128. §-ban emiitett birtokosoknak következő erdei és kopár 
területei tartoznak, u. m.: 

a) a közbirtokosságok mindazon erdei, melyek az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 17. §-a értelmében rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kezelendők; 

b) a közbirtokosságok mindazon kopár területei, melyek az 
1879. évi XXXÍ. törvényczikk 165. §-a, vagy az 1894. évi XII. 
törvényczikk 13. és 14. §-a alapján beerdősitésre és erdőként 
való kezelésre hatóságilag kijelöltettek ; 

c) a volt úrbéreseknek az úrbéri birtokrendezés alkalmából 
erdőilletőség fejében kihasított, osztatlan állapotban levő, közösen 
használt erdei és kopár területei; 

d) a volt úrbéreseknek az úrbéri birtokrendezés alkalmából 
legelöilletőség fejében kihasított, osztatlan állapotban levő erdei és 
kopár területei, a mennyiben az erdők az 1879. évi XXXI. törvény
czikk 2., vagy 4. §-ának hatálya alá tartoznak, a kopár területek 
pedig az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a, vagy az 1894. 
évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-a alapján beerdősitésre és 
erdőként való kezelésre hatóságilag kijelöltettek; 

e) a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján, vagy 
más jogczimen birtokába jutott, osztatlan állapotban levő, közösen 
kezelt erdei és kopár területei, a mennyiben az erdők az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 2., vagy 4. §-ának hatálya alá tartoznak, 
a kopár területek pedig az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a, 
vagy az 1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ai alapján be
erdősitésre és erdőként való kezelésre hatóságilag kijelöltettek. 

Az e) pontban említett erdők és kopár területek akkor is a 
törvény második czimében foglalt rendelkezések hatálya alá tar
toznak, ha azokat nem a volt úrbéresek összesége (t. i. nem a 
<•) és d) pontokban emiitett úrbéri illetőségek összes jogosult 
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birtokosai), hanem a volt úrbéreseknek egy része az úrbéri kap
csolatra alapított társulás utján, szerezte. 

130. §. 
A 128. §-ban említett birtokosok a 129. §-ban említett 

erdőkön és kopár területeken kivül, más osztatlan állapotban levő, 
közösen használt erdőiket és kopár területeiket is a i örvény 
második czimében foglalt rendelkezések szerint kezelhetik és hasz
nálhatják, ha azt kérelmükre a közigazgatási erdészeti bizottság 
elrendeli. Ez esetben az ilyen erdők is üzemterv szerint kezelendők. 

131. §. 
A 129. és 130. §-okban emiitett erdők és kopár területek 

kezelése körül azokat a teendőket, melyeknek teljesítéséhez erdé
szeti szakképzettség szükséges, a törvény első czimében foglalt 
határozatok szerint a m. kir. állami erdőhivatalok, illetőleg az 
ezeknek alárendelt m. kir. járási erdőgondnokságok végzik, kivéve 
azokat az erdőket és kopár területeket, a melyeknek birtokosai a 
törvény életbelépésétől számitott hat hónapon belül külön szakértő 
erdőtisztet alkalmaznak. 

132. §. 
A 129. és 130. §-okban emiitett erdőkről és kopár területek

ről a közigazgatási erdészeti bizottságnak „Az 1898. évi XIX. 
törvényczikk második czimének hatálya alá tartozó erdők és kopár 
területek nyilvántartása" czim alatt a X. mintának megfelelően 
állandó nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásban ki kell mutatni: 
a) a község nevét, melynek határában az erdő és kopár 

terület fekszik ; 
b) a birtokosság nevét és székhelyét; 
c) a közös birtokosok elnökének nevét és lakhelyét; 
d) a mennyiben a közös birtokosok képviseletével nem az 

elnök van megbízva, vagy nem kizárólag az elnök van megbízva, 
a közös birtokosok képviseletére választott külön meghatalmazott 
nevét és lakhelyét; 

e) a közös erdő és kopár terület kiterjedését kataszteri 
holdakban (egy tizedrész kataszteri holdakra kikerekítve); 

f) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határozatának 
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számát és keltét (évét), melylyel az erdő , illetőleg kopár terület 
jóváhagyott rendszeres, vagy ideiglenes gazdasági tervét, erdősítési 
tervét, kiadta (a mely szám alatt az üzemterv, erdősítési terv. 
hatósági példánya a törvényhatóság irattárában elhelyezve van); 

g) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határozatának 
számát és keltét (évét), a melylyel a szavazásra jogosultak jóvá
hagyott, vagy megállapított jegyzékét kiadta (a mely szám alalt a 
jegyzék hatósági példánya a törvényhatóság irattárában elhe
lyezve van) ; 

li) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határozatának 
számát és keltét (évét), a melylyel a gazdasági ügyvitelről szóló 
jóváhagyott, vagy megállapított szabályzatot kiadta (a mely szám 
alatt a szabályzat hatósági példánya a törvényhatóság irattárában 
elhelyezve van). 

133. §. 
A nyilvántartás két részben állítandó össze. 
Az I. részben azok az erdők és kopár területek tartandók 

nyilván, melyek a m. kir. állami erdöhivatal által kezeltetnek, a 
II. részben pedig azok, a melyeknek kezelésére a birtokosok külön 
szakértő erdötisztet alkalmaznak. 

134. §' 
A 132. a) h) és é) pontjaiban emiitett adatok a nyilván

tartás I. részének összeállításához „Az állam által kezelt erdők 
és kopár területek nyilvántartásá"-ból, a II. rész összeállításához 
pedig „Az erdők nyilvántartási törzskönyvé''-böl, továbbá a jóvá
hagyott rendszeres gazdasági üzemtervek nyilvántartásából, az 
1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a és az 1894. évi XII. törvény
czikk 13. és 14. §-á alapján beerdősitésre kijelölt területek 
nyilvántartásaiból és más rendelkezésre álló nyilvántartásokból 
meritendők. 

A 132. c) és (I) pontjaiban emiitett adatok a birtokosok 
bejelentései alapján, az f) g) és h) pontokban említett adatok 
pedig a hivatalos irattári adatok alapján töltendők ki. 

135. §> 
A nyilvántartás I. részét a m. kir. állami erdőhivatal köteles 

összeállítani és legkésőbb 1900. évi január hó végéig a kir. erdő-
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felügyelőséghez átküldeni; a nyilvántartás II. részét ugyanezen 
időpontig a kir. erdőfelügyelőség állítja össze és a teljes nyilván
tartást megvizsgálás és megállapítás végett legkésőbb 1900. évi 
február hó végéig a közigazgatási erdészeti bizottsághoz terjeszti be. 

136. i 
Addig, a mig a nyilvántartás a 132—135. §-ok szerint elkészül 

és megállapíttatik, a törvény második czimének hatálya alá tar
tozó erdők és kopár területek birtokosairól egyszerű névsor 
készítendő és az alábbi 218. $-ban emiitett intézkedések ennek 
alapján teendők meg. 

Ezt a névsort legkésőbb 1899. évi július hó 15-éig a kir. 
erdöfelügyelöség összeállítani és a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz beterjeszteni köteles. 

137. | . 
A közigazgatási erdészeti bizottság által megállapított nyil

vántartásba a később előforduló változásokat a közigazgatási 
erdészeti bizottság határozatainak megfelelően a kir. erdöfelügyelöség 
vezeti be. A mennyiben a változások már bevezetett tételek 
módosításából állanak, ezeket a kir. erdöfelügyelöség szines tintával 
eszközli és a jegyzet rovatban hivatkozással a módosított tételre, 
a módosítást elrendelő közigazgatási erdészeti bizottsági határozat 
keltét és számát feljegyzi. 

A törvény második czimének hatálya alá tartozó erdők és 
kopár területek gazdasági ügyeinek intézéséről. 

— A törvény 2ű. és 26. $-ainak végrehajtásához. — 

138. §. (Törvény 25. S-a.) 
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában 

levő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyeit, a 
jelen törvény értelmében készült szabályzat szerint, a közös birtokosok 
gyűlése intézi. 

A közös birtokosok gyűlésének határozatait a közös birtokosok 
által választott elnök és végrehajtó közegek (választmány, erdőgazda, 
pénztárnok stb.) hajtják régre. 

A közös birtokosok gyűlésének joyában áll a jelen törvényben 
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meghatározott hatáskörének egy részét a szabályzatban az elnökre és 
a végrehajtó közegekre bízni. 

139. §. (Törvény 26. §-á.) 
A közös birtokosok gyűlését a bírósággal, a közigazgatási hátó

sággal és, a mennyiben a közösen használt erdő és kopár téridet 
állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdőhivatallal szemben az 
elnök képviseli. Kivételes esetekben a közös birtokosok képviseletével 
e végből választott külön közös meghatalmazott is megbízható. 

140. §. 

A 138. §-nak (törvény 25. §-ának) első bekezdésében említett 
gazdasági ügyek alatt kizárólag a közösen használt erdők és 
kopár területek kezelésével és használatával kapcsolatos gazdasági 
feladatok értendők. Ezeket a feladatokat a közös birtokosok gyű
lése, a mennyiben az erdő és kopár terület állami kezelés alatt 
van, a m. kir. állami erdöhivatal, illetőleg az ennek alárendelt 
illetékes m. kir. járási erdőgondnokság közreműködésével, a fen-
álló törvények és szabályok, az érvényben levő gazdasági üzem
tervek, az esetről-esetre kiadott hatósági rendeletek és az 1898. 
évi XIX. törvényczikk értelmében készült szabályzat részletes 
intézkedéseinek megfelelően teljesiti. 

141. §. 

A 128. §-nak (törvény 25. §-ának) második bekezdésében 
végrehajtó közegek gyanánt emiitett választmány, erdőgazda, 
pénztárnok csak példaképen vannak felemlítve. A végrehajtó 
közegek számát, elnevezését és teendőit tehát a szabályzatban a 
szükséghez és az eddigi gyakorlathoz képest, maga a közös bir
tokosok gyűlése állapithatja meg. Kívánatos azonban, hogy az 
egyöntetűség kedvéért legalább a kisebb közbirtokosságok és a 
volt úrbéresek a törvényben emiitett végrehajtó közegeket alkal
mazzák. Mindenesetre szükséges pedig, hogy a közös birtokosok 
annyi és olyan végrehajtó közeget alkalmazzanak, hogy a gyűlés 
határozatainak pontos végrehajtása minden körülmények között 
biztosítva legyen. 

Elnöki állást ugy a közbirtokosságnak, mint a volt úrbére
seknek feltétlenül szervezni kell. 
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142. §. 
A 138. §. (törvény 25. §-a) nem határozza meg, hogy elnökül 

és végrehajtó közegekül kik választhatók meg ; nincs kizárva tehát, 
hogy a közös birtokosok gyűlése a közös birtokosok körén kivül 
álló egyéneket is megválaszthasson, mind a mellett a törvény 
szelleméből kifolyólag az elnök és a végrehajtó közegek rend
szerint a közös birtokosok közül választandók. 

143. §, 
Ha a közös birtokosok a 139. §. (törvény 26. §-a) utolsó 

mondatában foglalt rendelkezés alapján a közös birtokosok kép
viseletére kivételcsen külön közös meghatalmazottat választanak, 
a megválasztott meghatalmazott nevét a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak 8 nap alatt bejelenteni tartoznak. Egyidejűleg az 
okokat is előadni kötelesek, a melyek miatt a képviselettel az 
elnököt megbízni nem lehetett. 

144. §. 
Abban az esetben, ha az elnök a közös birtokosok gyűlésé

nek csak a bírósággal és a közigazgatási hatósággal szemben való 
képviseletével volna megbizható, a m. kir. állami erdőhivatallal 
szemben való képviseletre azonban már nem vállalkozhatnék 
(például azért, mert nem lakik a gyűlés székhelyén, vagy pedig 
mert egészségi okokból, vagy egyéb körülményei folytán a közös 
erdőben és kopár területen szükséges gyakori helyszíni tárgyalá
sokon nem vehetne részt), a képviselettel járó teendők kivételesen 
megoszthatók s a bírósággal és a közigazgatási hatóságokkal 
szemben való képviselettel az elnök, a m. kir. erdőhivatallal 
szemben való képviselettel pedig az erdőgazda, vagy a választ
mány egyik alkalmas tagja bizható meg. Az utóbbi feladattal 
megbízott azonban az elnökkel egyetértésben köteles feladatának 
teljesítésében eljárni. 

A közös birtokosok gyűlésének szervezetéről. 
— A törvény 27., 28. és 29. §-ainak végrehajtásához. — 

145. §. (Törvény 27. $-a.) 
A közös birtokosok gyűléséi az elnök hivja össze. 
Összehívandó a szabályzatban meyhatdrozott időben s azonkívül 



753 

valahányszor az összehívásnak szükséye beáll, vagy a közös birtoko
soknak fejenkint számitott egy tized része, az ok bejelentésével, kívánja. 

A gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő ügyek kitüntetésével 
legalább 15 nappal előre kihirdetés által közhírré teendő. 

A jelen törvény értelmében készült szabályzat meg állapithatja, 
hogy a közhírré tétel a kihirdetésen kivül más módon is történjék. 

A gyűlést az elnök vezeti, kivéve azt az esetet, ha a közigaz
gatási bizottság kiküldöttje jelen van; ebben az esetben a gyűlést a 
közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti. 

A gyűlés határozatait az elnök mondja ki s ő gondoskodik 
arról, hogg a határozatok kihirdettessenek és végrehajtassanak. 

A hatósági határozatok végrehajtása iránt a gyűlés hatáskörébe 
nem utalt intézkedéseket az elnök teszi meg. 

146. §. (Törvény 28. §-a.) 

A gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogosultak. 
A határozatok hozatalánál, a mennyiben a jelen törvény 

másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az arányrészek sze
rint számitott többsége dönt. 

A gyűlésen meg nem jelelitek ugy tekintendők, mint a kik a 
jelenlevők többségének határozatához hozzájárultak. 

Fontosabb esetekben a közös birtokosoknak fejenkint számitott 
egg negyed része a határozat hozatalának felfüggesztését kívánhatja, 
és a gyűlés vezetésére kivételesen hatósági kiküldöttet kérhet. 

A mennyiben a közös birtokosok tulajdonát képező erdő és 
kopár terület állami kezelés alatt áll, a közös birtokosok gyűlésén a 
m. kir. állami erdőhivatal közegei is részt vehetnek, de szavazati 
joggal nem bírnak. 

147. §. (Törvény 29. §-a.) 

A szavazásra jogosultakról, az arányrészek kitüntetéséivel, 
jegyzék vezetendő. 

Ha az arányrészek egyáltalában mey nem állapithatók, a 
joyosultak fejenként egyenlő arányban gyakorolják szavazati jogukat 
mindaddig, mig a jogosultság aránya bíróilag meg nem állapittatik. 

Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használatához való 
joga vagy jogosultságának aránya kétséges, addig, a mig a vitás 
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kérdés bíróilag eldöntetik, az illetőnek a szavazásra jogosulták jegy
zékébe való felvétele felett a közös birtokosok gyűlése határoz. 

Ennek a határozatnak a meghozatalában az érdekelt szavaza
tával részt nem vehet. 

148. §. 
A megelőző 145., 146. és 147. §-okban (törvény 27., 28. és 

29. §-aiban) foglalt határozatok a gyűlés szervezetének csak alap
elveit állapítják meg. A szervezet részletes szabályait a közös 
erdő és kopár terület gazdasági ügyviteléről készítendő szabály
zatban maguknak a közös birtokosoknak kell, igényeiknek meg
felelően, megállapítani; azonban ezeknek a szabályoknak egyrészt 
teljesen meg kell egyezniük a törvénynek a gyűlés szervezetére 
vonatkozó határozataival s másrészt a törvény határozatait akként 
kell kiegészíteniük, hogy a szervezet működésében zavarok, a 
szabályok alkalmazásában pedig kétségek elő ne fordulhassanak s 
általában véve a szervezeti szabályok még kivételes esetekben se 
vezethessenek olyan intézkedésekre, melyek a törvényben foglalt 
határozatok érvényesülését megnehezíthetnék, vagy meghiúsíthatnák. 

Ezért a közös birtokosoknak, midőn a szabályzatnak a szer
vezetre vonatkozó intézkedéseit megállapítják, továbbá a közigaz
gatási erdészeti bizottságoknak, midőn ezeket az intézkedéseket 
felülvizsgálják, vagy pedig —• a szabályzatnak hivatalból való 
megállapitása esetében — a gyűlés szervezetére vonatkozó sza
bályok tervezetét elkészítik, a törvény előbb idézett 27., 28. és 
29. §-ait és ezekkel összefüggő 25. és 26. §-ait (jelen rendelet 
145., 146. és 147., illetőleg 138. és 139. §-ait), továbbá a jelen 
rendelet fentebb közölt 140—144. és alább következő 149—162. 
§-ait gondosan figyelembe kell venni. 

149. §. 
A gyűlés összehívását illetőleg a törvény 27. §-ában (jelen 

rendelet 145. §-ában) foglalt általános határozatok kiegészítéséül 
a szabályzatban különösen a következőkről kell a közös birtoko
soknak, illetőleg a közigazgatási erdészeti bizottságoknak gon
doskodni : 

1. intézkedniök kell, hogy az érdekelt közös birtokosok a 
gyűlés összehívásakor a gyűlés idején (napján és óráján) és a 
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tárgyalás alá kerülő ügyeken kivül arról is értesíttessenek, hogy a 
gyűlés hol (a gyűlés székhelyének mely helyiségében) fog meg
tartatni ; abban az esetben tehát, ha a közös birtokosok nem 
rendelkeznek oly helyiséggel, a melyet a szabályzatban a gyűlések 
megtartásának helyéül egyszersmindenkorra kijelölhetnének, az 
elnöknek kötelességévé teendő, hogy az összehíváskor a gyűlés 
helyét is megjelölje; 

2. meg kell határozni, hogy az összehívásra vonatkozó kihir
detés milyen módon (dobszó mellett való kikiáltással, a hirdet
ménynek a községházánál való kifüggesztésével, a helyi s esetlen 
más lapokban való közzététellel stb.) történjék, továbbá, hogy a 
meghívás a kihirdetésen kivül más módon is eszközlendö-e és ha 
igen, milyen módon; nevezetesen, hogy azok a birtokosok, kik nem 
laknak a gyűlés székhelyén, mily módon értesíttessenek a gyűlés 
megtartásáról; mindenesetre intézkedni kell, hogy amennyiben az 
az erdő és kopár terület állami kezelés alatt áll, a m. kir. állami 
erdöhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság-, és a meny
nyiben a gyűlésen a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjének 
is jelen kell lenni, a közigazgatási erdészeti bizottság legalább 15 
nappal előre írásban értesíttessenek a gyűlés idejéről, tárgysoro
zatáról és helyéről, sőt intézkedni kell az iránt is, hogy a meny
nyiben olyan ügyek kerülnek szőnyegre, a melyeknek tárgyalásánál 
a m. kir. állami erdőhivatal képviselőjének, vagy esetleg a közigaz
gatási erdészeti bizottság kiküldöttjének jelenléte fontos okokból 
kívánatos, a gyűlés ideje lehetőleg a m. kir. állami erdöhivatal, 
illetőleg a közigazgatási erdészeti bizottság előzetes hozzájárulá
sával tűzessék ki; 

3. meg kell állapítani, hogy ha a szavazásra jogosultaknak 
fejenkint számított egy tizedrésze az ok és czél megjelölésével 
rendkívüli gyűlés összehívását kivánja, az elnöknek milyen határ
időn belül kell intézkedni az összehívás iránt. Megállapítható pél
dául, hogy ha az ügy sürgős és a halogatás kárral járhat, az elnök
nek sürgősen (például 8 napon belül), más esetekben pedig bizo
nyos határidő alatt (például 30 napon belül) intézkedni kell; 

4. meg kell állapítani, hogy az évi rendes gyűlések mely idő
pontokban hivandók össze s ha évenként több gyűlés tartatik, a 
rendes, minden évben tárgyalandó ügyek (mint például az évi költ-



ségvetés és évi számadások, az erdei termékek árjegyzéke stb.) 
melyik rendes gyűlésre tüzendók ki ; 

5. meg kell határozni továbbá, hogy a tárgysorozatot ki köteles 
összeállítani, továbbá hogy a közös birtokosok milyen feltételek 
esetében indítványozhatják valamely ügynek a tárgysorozatba való 
felvételét. Ez utóbbi tekintetben irányadóul szolgálhat, hogy az 
elnök, a végrehajtó közegek és az alkalmazottak intézkedései ellen 
irányuló panaszok, a mennyiben az elnöknek a gyűlés összehívása 
előtt bejelentetnek és a mennyiben a panasz tárgyában való hatá
rozathozatal a gyűlés hatáskörébe tartozik, a legközelebbi gyűlésen 
mindenesetre előterjesztendök, más ügyek ellenben a gyűlés tárgy
sorozatába csak akkor veendők fel, ha az erre vonatkozó indít
ványt legalább annyi közös birtokos támogatja, a hánynak arány-
rJszek szerint számitott szavazata a szavazás elrendelésének indit-
ványozhatásához, a szabályzat szerint, szükséges. 

150. §. 
A 145. §. (törvény 27. §-a) ötödik bekezdésében foglalt ren

delkezés kiegészítéséül meg kell állapítani a szabályzatban azokat 
a jogokat és kötelességeket, melyek az elnököt a gyűlés vezetése 
és a rend fentartása tekintetében megilletik. Meg kell állapítani 
nevezetesen, hogy a közös birtokosok rendszerint hányszor és milyen 
sorrendben szólhatnak hozzá a tárgyalás alatt álló kérdéshez s 
mennyiben van ismételt felszólalásnak helye, milyen esetekben von
hatja meg az elnök valakitől a szót, milyen rendszabályokat alkal
mazhat a rend megzavarói ellen stb. 

Ezen szabályok megállapításánál szolgáljon irányadóul, hogy 
egyrészt a jogosult közös birtokosokat abban a jogukban, hogy a 
kitűzött tárgyhoz legalább egyszer hozzászólhassanak, indokolatlanul 
korlátozni nem lehet s hogy másrészt az elnököt a tanácskozás 
nyugodt menetének biztosítására feltétlenül megkívántató hatáskörrel 
mindenesetre fel kell ruházni. 

E végből meg kell adni az elnöknek azt a jogot is, hogy a 
rend helyreállítására szükség esetében a közigazgatási hatóság 
segélyét kérhesse. 

151. §. 
A törvény 28. és 29. §-ainak (jelen rendelet 146. és 147. 

§-ainak) értelmében a gyűlésen a közösen használt erdők és kopár 
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területek tényleges birtokosai jogosultak a szavazásra, de ezt a 
jogukat a tényleges birtokosok is csak akkor gyakorolhatják, ha a 
szavazásra jogosultak jegyzékébe felvétettek. 

A közbirtokosságoknak és a volt úrbéreseknek tehát a gyűlés, 
szervezetének megállapítása tekintetében a legelső feladatuk az, 
hogy a szavazásra jogosultak jegyzékét összeállítsák és azt a tör
vény 45. §-a (jelen rendelet 212. §-a) értelmében a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz beterjeszszék. 

A jegyzék összeállítása a szabályzat megállapításával egy
szerre, t. i. egy gyűlésen (az alakuló gyűlésen) is megtörténhetik 
ugyan, de az elsőnek az utóbbit mindenesetre meg kell előznie, 
mivel a szabályzat megállapításában már csak azok a tényleges 
birtokosok vehetnek részt, a kik a jegyzékbe felvétettek. 

Egyidejűleg a szavazásra jogosultak jegyzékével meg kell 
állapítani egyszersmind a jegyzékbe felvett tényleges birtokosok 
arányrészeit is, vagyis azokat az arányszámokat, a melyek szerint 
az egyes jogosultak a közös erdő és kopár terület hasznaiban és 
terűéiben részt venni jogosultak, illetőleg kötelezettek. A törvény 
28. §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) második bekezdése szerint 
ugyanis a jogosultak szavazati jogaikat, a mennyiben a törvény 
másként nem intézkedik, arányrészeik szerint gyakorolják, az arány
részek pedig a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) első 
bekezdése szerint a szavazásra jogosultak jegyzékében tartandók 
nyilván. Kivételt e tekintetben csak az az esett képezhet, ha vala
mely közbirtokosságnál, vagy volt úrbéresekből álló birtokosságnál 
a jogosultak arányrészei egyáltalán meg nem állapithatók. Ilyen 
esetekben a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) máso
dik bekezdése szerint a jogosultak, mindaddig, mig a jogosultság 
aránya bíróilag meg nem állapittatik, fejenkint egyenlő arányban 
gyakorolják szavazati jogaikat; a szavazásra jogosultak jegyzékébe 
tehát ilyenkor csak a jogosultak névsora veendő fel. 

A törvény ezen rendelkezéseit figyelembe véve, a közös bir
tokosoknak a jegyzék összeállítása s esetleg a szabályzat megálla
pítása végett összehívott alakuló gyűlésen mindenekelőtt a felett 
a kérdés felett kell határozni, hogy a jogosultak arányrészei egy
általában megállapithatók-e vagy sem. 

ERDÉSZETI LAPOK. 5 0 
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152 §. 
Az a kérdés, hogy egyátalában megállapithatók-e az arány

részek, a fenforgó körülmények figyelembe vételével, esetről-esetre 
döntendő el. Általános tájékozásul szolgáljanak a következők. 

A volt úrbéreseknél, a mennyiben azok közösen használt 
erdeje és kopár területe az úrbéri birtokrendezés alkalmával erdő
vagy legelőilletőségül hasittatott ki, az arányrészek megállapítására 
az úrbéri birtokrendezési munkálatok rendszerint elégséges meg
bízható alapot nyújtanak. 

Ez az eset áll fenn nevezetesen ott, a hol az úrbéri erdő 
és legelő elkülönítésekor a volt úrbéresek illetménye meghatározott 
számú úrbéri telkek járandóságaképen adatott ki és az egyes tel
kek járandóságai a földkönyvekben és telekjegyzökönyvekben is 
kitüntettettek, vagy ha az utóbbi intézkedés nem is történt meg, 
a telkenkénti járandóságok a köztudatban megmaradtak. Ilyen ese
tekben az arányrészek megállapítása mindenesetre megkövetelhető 
a volt úrbéresektől, annyival is inkább, mert maga a tényleges 
gyakorlat is rendszerint a birtokrendezés által teremtett törvényes 
alapon fejlődött ki s igy az arányrészek megállapításánál az érde
kelteknek legfeljebb csak egyes vitás kérdéseket kell elintézni. 

Kivételt legfeljebb csak az az eset képezhet, ha az úrbéri 
birtokrendezés oly régi időben történt és a tényleges gyakorlat 
tekintetében fennálló zavarok oly régi keletűek, hogy a jogosultak 
arányrészeinek megállapítása bíróságon kivül már nem remélhető. 

Az utóbb emiitett kivételes esetet leszámítva tehát, az úrbéri 
erdő- és legelőilletőségek birtokosai az arányrészek megállapítását 
tulajdonképen csak akkor mellőzhetik, ha a közös erdő- és legelő-
illetőség a telkek számának és járandóságainak megállapítása nél
kül adatott ki és ez a hiány később sem pótoltatott, sem a gya
korlat által, sem más módon. Ilyen esetekben az arányrészek már 
csak bíróilag lévén megállapíthatók, addig mig ez megtörténik, a 
szavazásra jogosultak jegyzékébe a tényleges birtokosoknak csak 
a neve veendő fel, a szabályzatban pedig kimondandó, hogy a 
jegyzékbe felvett tényleges birtokosok szavazati jogaikat mindaddig, 
mig az arányrészek bíróilag meg nem állapittatnak, fejenként egyenlő 
arányban gyakorolják. 

A volt úrbéreseknek ajándékozás utján birtokába jutott erdő-
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ket illetőleg az arányrészeket abban az esetben, ha az ajándékozott 
erdőt a volt földesúr az erdő-, vagy legelő-illetőség pótlásaképen 
az összes volt úrbéreseknek engedte át, külön nem kell megálla
pítani, mert ebben az esetben a volt úrbéresek az ajándékozott 
erdő használatában is ugyanabban az arányban részesek, mint az 
erdő- és legelő-illetőséget képező erdő használatában. 

Ha azonban az ajándékozás esetleg csak a volt úrbéresek 
egy részének javára történt, az ajándékozott erdő birtokosai és 
arányrészei az ajándékozási okmány és a kifejlődött gyakorlat 
alapján külön jegyzékben állapitandók meg. 

Ebben az utóbb említett esetben az ajándékozott erdő jogo
sultjai tulajdonképen önálló birtokosságot képeznek s az ajándé
kozott erdőt külön szabályzat szerint kezelhetik, de ha a többi 
(az ajándékozott erdő tulajdonában nem részes) volt úrbéresek 
beleegyeznek, azt is az erdő- és legelő-illetőséget képező közös 
erdő és kopár terület szabályzata szerint kezelhetik, de ebben az 
esetben az ajándékozott erdőt a közös szabályzatban külön kell 
megjelölni, mint olyant, melynek birtokosairól külön jegyzék vezet
tetik ; továbbá ki kell mondani a szabályzatban, hogy az ajándé
kozott erdő hasznai és terhei csak a külön jegyzékben foglalt 
birtokosokat illetik s ennélfogva annak jövedelmeiről és kiadásairól 
is külön számadás vezetendő stb. 

A volt úrbéresek vétel utján, vagy más jogczimen szerzett 
erdeit és kopár területeit illetőleg, a tényleges gyakorlat mellett, 
az adás-vételi szerződések és egyéb hiteles okmányok szolgáltatják 
az alapot az arányrészek megállapítására. 

Egyebekben az ilyen erdőkre is az ajándékozás utján szerzett 
erdőkre fentebb mondottak alkalmazandók. 

A csere utján szerzett erdőkért a volt úrbéresek rendszerint 
az úrbéri erdő- vagy legelőilletőségnek megfelelő részét adták cse
rébe, a megszerzett erdő birtokosai tehát ugyanazok, mint az erdő-
és legelő-illetőségeké. 

153. §. 
A közbirtokosságuknál az arányrészek megállapításának első 

sorban az arányositási munkálatok szolgálhatnak alapjául. Ott tehát, 
a hol az arányosítás már megtörtént, az arányosítás befejezése 
után állandó közösségben megmaradt közös birtokosoktól meg is 

50* 
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követelhető, hogy a szavazásra jogosultak jegyzékében az arány
részeket is kitüntessék. 

De megkövetelhető az arányrészek kitüntetése azoktól a köz
birtokosságoktól is, melyeknek közös erdejére nézve az arányo
sítás még nem történt meg, ha a gyakorlat azt igazolja, hogy a 
közös birtokosok a közös erdő használatában eddig is meghatá
rozott arányban vettek részt. 

A hol azonban sem az arányosítás nem történt még meg, 
sem a megelőző bekezdésben említett tényleges gyakorlat nem áll 
fenn, ott a közös birtokosoktól az arányrészek kitüntetése sem 
követelhető meg. Ebben az esetben tehát a szavazásra jogosultak 
jegyzékébe csak a tényleges birtokosok névsora vehető fel, a sza
bályzatban pedig kimondható, hogy a jogosultak addig, mig az 
arányosítás meg nem történik, fejenkint egyenlő arányban gyako
rolják szavazati jogaikat. 

154. §. 
Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használatához 

való joga, vagy jogosultságának aránya kétséges, ez — a meny
nyiben az arányrészek megállapítására a megelőző 151., 152. és 
153. §-okban foglaltak szerint egészben véve megvan a lehetőség 
— az arányrészek megállapítását nem akadályozhatja meg, mert 
a vitás kérdéseket ilyen esetekben addig is, mig azok biróilag eldön
tetnek, a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) harmadik 
bekezdése szerint a közös birtokosok gyűlése intézheti el. 

Ha mind a mellett a vitás kérdések száma nagy és azok 
tisztázására a törvény 45. §-ában (jelen rendelet 212. §-ában) 
kitűzött egy évi határidő nem elégséges, a közigazgatási erdészeti 
bizottság megengedheti, hogy a közös birtokosok a szavazásra 
jogosultak jegyzékét egyelőre az arányrészek kitüntetése nélkül 
állítsák össze, de az ekként összeállított ideiglenes jegyzék jóvá
hagyása alkalmával az arányrészek megállapítására záros határidőt 
tüz ki. 

155. §. 
A szavazásra jogosultak jegyzékében az úrbéri erdő- és legelő" 

illetőséget képező közös erdőkre és kopár területekre vonatkozó 
arányrészeket az úrbéri birtokrendezés alkalmával alapul vett egész 
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úrbéri telek hányadrészeiben, a többi közös erdőkre és kopár terü
letekre vonatkozó arányrészeket pedig az egész ingatlan, mint egy
ség, hányadrészeiben lehet kifejezni; alkalmazkató azonban esetleg 
más mód is. Így a vétel utján szerzett úrbéri erdők közös birto
kosainak arányrészei a vételár hányadrészeiben is kifejezhetők, oly 
módon, hogy ha a vételár például 880 frt volt, a jogosultak arány
részei annyi 880-ad részszel állapíttatnak meg, a hány forinttal 
az illetők a vételárhoz hozzájárultak stb. Egyúttal meg kell álla
pítani azt is, hogy az arányrészek arányában az egyes jogosul
takat hány szavazat illeti meg a gyűlésen. Legczélszerübb, ha a 
legkisebb arányrészszel biró közös birtokos szavazata egynek véte
tik és a többi birtokos szavazatának száma ezzel arányosan álla-
pittatik meg. 

Ha azonban a kis, középszerű és nagyobb arányrészek mellett 
elenyészően csekély arányrészek is előfordulnak, a közös birto
kosok közös megegyezéssel a legkisebb arányrész helyett egységül 
más megfelelő arányrészt is választhatnak s ez után számithatnak 
egy szavazatot; az egységül választott arányrésznél kisebb arány
részszel biró közös birtokosokra nézve pedig megállapíthatják, hogy 
ezek csak társulás utján gyakorolhatják szavazati jogaikat oly mó
don, hogy közülök annyi gyakorol együttesen egy szavazatot, a 
hánynak arányrésze az egységül választott arányrésznek megfelel. 

Végül ki kell mutatni a szavazásra jogosultak jegyzékében 
a jogosultak fejenkint számított összes számát, továbbá az arány
számok összegét és az összes jogosultak szavazatainak összegét is. 

Az erdő- és legelő-illetőséget képező területekre vonatkozó 
arányszámok összege az úrbéri birtokrendezésnél alapul vett úrbéri 
telkek összegénél, az egyéb közös területekre vonatkozó arány
számok összege pedig egy egésznél nagyobb nem lehet. 

Igy például egy olyan úrbéres birtokosságnál, melynek az 
úrbéri erdőilletősége 88 egész telek járandóságaképen adatott ki, 
az arányszámok összege 88-nál, egy olyan kööbirtokosságnál pedig, 
melynél az arányosítás rendén a jogosultak illetményei 1875-öd 

1875 
részekben állapíttattak meg, az arányszámok összege résznél, 

18/5 
vagyis egy egésznél nagyobb nem lehet. 

Sőt azoknál a közbirtokosságoknál, a melyeknél az arányo-
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sitás rendén egyesek illetménye a közösből kihasittatott, az állandó 
közösségben maradt közös birtokosok arányszámainak összege egy 
egészet sem tehet, hanem csak törtszám lehet. Igy például, ha az 

970 
előbb emiitett esetben a közösből . rész külön kihasittatott, 
a közösségben maradt birtokosok arányszámainak összege csak 
1875—970 905 . , 

1875 = 1875 l e h e t -
156. §. 

A határozatok hozatalának módját a törvény 28. §-ának (jelen 
rendelet 146. §-ának) második és harmadik bekezdései, továbbá a 
törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) második bekezdése 
határozzák meg, de ezek is csak általános elvi rendelkezéseket 
foglalnak magukban. 

A törvény 28. §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) negyedik 
bekezdése, 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) negyedik bekez
dése, 36. §-ának (jelen rendelet 186. §-ának) második és harmadik 
bekezdése, 37. §-ának (jelen rendelet 189. §-ának) első bekezdése 
és a törvény 38. §-a (jelen rendelet 191. §-a) szintén tartalmaz
nak ugyan a határozatok hozatalának módjára vonatkozó rendel
kezéseket, de ezek a törvény általános rendelkezéseit csak annyi
ban egészitik ki, a mennyiben azokkal szemben kivételeket álla
pítanak meg. 

A határozathozatal módjának részletes szabályait tehát szin
tén a közös birtokosoknak kell az ügyvitelre vonatkozó szabályzat 
keretében megállapítani. 

Meg kell állapitaniok különösen a szavazás alkalmazható 
módjait és azokat a feltételeket, melyek esetében az egyik, vagy 
másik mód alkalmazandó, továbbá az érvényes határozathozatalhoz 
megkívántató feltételeket és a határozathozatal módját arra az 
esetre, ha a gyűlés azért, mert a jogosultak nem jelentek meg 
határozatképes számban, első ízben nem hozhatott érvényes hatá
rozatot. 

157. §. 
A törvény a gyűlés határozatképessége tekintetében intéz

kedést nem tartalmaz, mind a mellett a törvény szellemével ellen
keznék, ha a szabályzat megengedné, hogy a közös birtokosoknak 
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elenyésző kisebbsége, vagy esetleg egy-két tagja is érvényes hatá
rozatot hozhasson olyan esetekben, midőn a többi birtokostársak 
a különben szabályszerűen összehívott gyűlésen valamely okból 
nem jelenhetnek meg. 

Meg kell állapítani tehát a szabályzatban azt a legkisebb 
szavazatszámot, melynek a gyűlésen képviselve kell lenni, hogy 
az érvényes határozatot hozhasson. 

A megállapítandó legkisebb létszámnak azonban a közös 
birtokosok által képviselt összes szavazatok felerészénél minden 
esetre kisebbnek kell lenni, mert ellenkező esetben megtörténhet
nék, hogy a gyűlés nem hozhatna határozatot, akkor sem, midőn 
a gyűlésen a közös birtokosoknak arányrészek szerint számított 
többsége tényleg jelen van, holott a törvény értelmében az arány
részek szerint számított többség akaratának — a törvényben meg
határozott kivételes eseteket nem számítva — feltétlenül érvénye
sülni kell. 

Figyelembe kell továbbá venni a közös birtokosoknak azt is, 
hogy ha a határozatképesség a viszonyokhoz képest igen magas 
szavazatszámhoz köttetik, az ügyek intézése fenakadást szenvedhet. . 
Ezért a legkisebb szavazatszám helyes megállapítása mellett gon
doskodni kell a szabályzatban arról is, hogy ha valamely fontosabb 
ügy az első gyűlésen, annak határozatképtelensége folytán el nem 
intézhető, uj gyűlés hivassék össze és azon a tényleg megjelenők, 
vagy legalább is a határozatképességhez első izben megkívántató 
szavazatszámnál kevesebb szavazatot képviselő közös birtokosok 
is határozhassanak. 

158. §. 

A törvény 28. §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) abból a 
rendelkezéséből, hogy a határozathozatalnál, a mennyiben a tör
vény másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az arány
részek szerint számított többsége dönt, nem következik az, hogy 
azokban az esetekben, midőn a határozathozatalnak ez a módja 
alkalmazandó, a határozat meghozatalában résztvevő közös birto
kosok arányrészeinek megállapítása csak szavazás mellett történ
hetnék meg. Ezt a törvény nem követeli meg s ezért nemcsak 
nincs kizárva, de gyakorlati szempontokból szükséges is hogy a 



764 

szabályzat az arányrészek szerinti többség megállapításának egy
szerűbb módját is megengedje. 

Igy például megengedheti a szabályzat, hogy, a mennyiben 
a határozat nem egyhangú, az elnök, az egyesek által képviselt 
arányrészek figyelembe vétele mellett, a többséget a felszólalások 
mérlegelése alapján, vagy pedig a felállás és leülés elrendelésével, 
avagy az ellentétes véleményen levők külön-külön csoportosításával 
stb. állapithassa meg. 

De egyúttal gondoskodni kell a szabályzatban arról is, hogy 
ezen módok alkalmazása esetében a többség helyes megállapitása 
tekintetében az elnök kijelentéséhez kétség ne férhessen. Ezért 
kimondandó a szabályzatban, hogy az elnöknek egyrészt a kérdést 
ugy kell feltenni, hogy arra mindig igennel, vagy nemmel lehessen 
felelni s másrészt a többség megállapitása és kijelentése után meg 
kell kérdeznie a kisebbségben levőktől, hogy belenyugosznak-e 
kijelentésébe, vagy pedig az arányrészek szerinti szavazás elren
delését kívánják. 

Azt azonban szintén nem kell megengedni, hogy egyesek a 
tárgyalások menetét indokolatlan szavazáskérésekkel megakaszt
hassák. 

Meg kell állapítani tehát a szabályzatban egy bizonyos leg
kisebb szavazatszámot, melynek az ilyen kérelmet mindenesetre 
támogatni kell, hogy a szavazás elrendelhető legyen. 

Ennek a legkisebb szavazatszámnak azonban a gyűlés hatá
rozatképességéhez szükséges szavazatszám felénél mindenesetre 
kisebbnek kell lenni, mert ellenkező esetben megtörténhetnék, hogy 
a különben határozatképes számban jelenlevő közös birtokosok 
többségének kívánságára sem volna köteles az elnök az arány
részek szerinti szavazást elrendelni. 

1 5 9 . § . 

A határozathozatal módjának megállapitásával kapcsolatban 
részletesen szabályozandó a választásoknál követendő eljárás is. 

Meg kell állapítani különösen a szabályzatban, hogy a válasz
tás közfelkiáltással, vagy pedig névszerinti szavazással, továbbá 
névszerinti szavazás esetében nyilvánosan, a szavazatok feljegyzése 
utján, vagy pedig titkosan, irott czédulákkal történik-e. 

A rendes időszaki választások esetére, midőn a végrehajtó 
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közegek és esetleg más alkalmazottak állása is egyszerre töltendő 
be, meg kell határozni, hogy mely állásokra történik a választás 
külön-külön és melyekre együttesen, lajstromos szavazással. Igy 
például kimondható, hogy az elnöki állás, a mennyiben közfelkiál
tással nem tölthető be, külön választási eljárás alá bocsáttatik, 
ellenben a választmány tagjai mindig egyszerre, lajstromos szava
zással választatnak. 

Együttes választás esetére ki kell mondani a szabályzatban, 
hogy a szavazatot nyertek közül azok jelentetnek ki megválasz
tottaknak, a kikre aránylag a legtöbb szavazat esett. Végül meg 
kell állapítani a szabályzatban, hogy a szavazatok egyenlősége 
esetében miként kell eldönteni a választás eredményét. 

160. §. 
Azoknál a közbirtokosságoknál és volt úrbéres birtokossá

goknál, a melyeknél az arányrészek nem állapithatók meg, a 157 
—159. §-okban foglaltak megfelelően alkalmazandók. 

161. §. 
Azokban a kivételes esetekben, melyekben a határozatok 

hozatalánál a törvény 28., 29., 36., 37. és 38. §-ai (jelen rendelet 
146., 147., 186., 189. és 191. §-ai) szerint fejenkinti szavazásnak 
van helye, a határozatban az igennel és nemmel szavazók száma 
mindig kitüntetendő. A szavazatok számbavétele az igennel és 
nemmel szavazók egyszerű megszámlálásával,vagy névszerinti sza
vazással történhetik. 

162. §. 

A gyűlésről a jelenlevők nevének felsorolásával rendes jegyző
könyv vezetendő s abba az elnök által kimondott határozatok 
mellett, a határozatok ellen esetleg bejelentett panaszok is felve
endők. 

Az olyan határozatoknál, melyek névszerinti szavazással ho
zattak, az igennel és nemmel szavazók nevei a jegyzőkönyvben 
kitüntetendök. 

Kivételt képeznek a névszerinti szavazással megejtett válasz
tások, a melyeknél csak a szavazatok száma tüntetendő ki a jegyző
könyvben. 
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A közös birtokosok gyűlésének hatásköréről. 
— A törvény 25., 30., 31., 32. és 33. §-ainak végrehajtásához. — 

163. §. 
A közös birtokosok gyűlésének hatáskörét általánosságban a 

jelen rendelet 138. §-a (törvény 25. §-a) határozza meg. 
Ennek a §-nak az első bekezdése szerint a közös erdő és 

kopár terület összes gazdasági ügyeit a közös birtokosok gyűlése 
van hivatva intézni. A gazdasági ügyek alatt azonban a jelen 
rendelet 140. §-a szerint csak a közös erdő és kopár terület 
kezelésével és használatával kapcsolatos teendők értendők, miből 
következik, hogy a gyűlés hatásköre a közös erdő és kopár terület 
állagával való rendelkezésre már nem terjed ki. 

A gyűlés hatáskörének ezt a korlátozott voltát tehát, mely 
egyébiránt a törvény 30. §-ában (jelen rendelet 165. §-ában) is 
kifejezetten ki van mondva, a szabályzat megállapításánál okvet
lenül figyelembe kell venni. 

164. §. 
A törvény 25. §-ának (jelen rendelet 138. §-ának) harmadik 

bekezdése szerint a közös birtokosok gyűlése hatáskörének egy 
részét a szabályzatban az elnökre és végrehajtó közegekre biz
hatja. Ezen hatáskör-átruházás tekintetében a közös birtokosok 
gyűlése a szabályzat megállapitása alkalmával érdekeinek meg
felelően határozhat, de azokat az intézkedéseket, melyeket a 
törvény kifejezetten a gyűlés feladataiul jelöl ki, sem az elnökre* 
sem a többi végrehajtó közegekre nem bizhatja. 

Ilyen át nem ruházható alkatrészei a gyűlés hatáskörének 
különösen azok az intézkedések, melyek a törvény 28. §-ának 
(jelen rendelet 146. §-ának) negyedik bekezdésében, a törvény 29. 
§-ának (jelen rendelet 147. §-ának) harmadik bekezdésében, a 
törvény 30. §-ának (jelen rendelet 165. §-ának) második bekezdé
sében, a törvény 32. és 33. §-aiban (jelen rendelet 170. és 171. 
§-aiban), továbbá a törvény 35. és 36. §-ainak (jelen rendelet 
184. és 186. §-ainak) második bekezdéseiben, a törvény 38. §-ában 
(jelen rendelet 191. §-ában), a törvény 40., 43., 44. és 45. §-ainak 
(jelen rendelet 195., 203., 205. és 212. §-ainak) első bekezdéseiben, 
a törvény 48. §-ának (jelen rendelet 236. §-ának) második bekez-
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désében, a törvény 51. §-ának (jelen rendelet 242. §-ának) első 
bekezdésében és a törvény 55. §-ában (jelen rendelet 248. §-ában) 
foglaltatnak. Ezeket a gyűlés nem ruházhatja át sem az elnökre, 
sem a végrehajtó közegekre. 

De a törvény szelleméből és a do'.og természetéből kifolyólag 
nem engedheti ki a gyűlés hatásköréből a költségvetés megálla
pításának, a számadások felülvizsgálásának és a jogosultak közt 
felosztandó tisztajövedelem megállapításának jogát sem. 

A mi pedig az átruházható jogoknak és kötelességeknek az 
elnök és a többi végrehajtó közegek között való megosztását illeti, 
e tekintetben a szabályzat megállapításánál figyelembe kell venni 
a gyűlésnek, hogy az elnök hatásköréből azokat a jogokat és 
kötelességeket, melyeket a törvény ruház rá, elvonni és más végre
hajtó közegre ruházni nem lehet. 

165. §. (Törvény 30. §-a.) 
A közös birtokosok gyűlésének jelen törvényben meghatározott 

hatásköre a közösen használt erdők és kopár területek állagának 
elidegenítésére, eyyénenkint való felosztására és megterhelésére nem 
terjed ki. 

Ez a rendelkezés azonban nem zóirja ki azt, hoyy a közös 
birtokosok gyűlése a határjelek kijavítása és kiigazítása körül fel
merülő vitás kérdések elintézése végett a szükséges intézkedéseket 
megtehesse. 

166. §. . 
A megelőző §. első bekezdése értelmében a közös birtokosok 

gyűlésének a közös erdő és kopár terület állagának elidegeníté
sére, egyénenkint való felosztására és megterhelésére vonatkozó 
határozatai, a mennyiben nem az idézett §. második bekezdésében 
emiitett kivételes felhatalmazáson alapulnak, még akkor sem érvé
nyesek, ha az ilyen határozatok egyébképen szabályszerűen hozattak. 

Abban az esetben tehát, ha kivételes körülmények között az 
előbb emiitett intézkedések szüksége tényleg beáll, a közös erdő 
és kopár terület tulajdonosainak az általános magánjogi szabályok 
értelmében kell eljárni. 

Ha telekkönyvi akadályok nem forognak fenn, nincs kizárva 
ugyan, hogy sürgős szükségletek felmerülése esetében, a közös 
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birtokosoknak az a része, mely a szükségletek fedezéséről kölcsön 
utján kivan segíteni, a közös erdő és kopár terület czéljaira köl
csönt köthessen, de ezzel a kölcsönnel az illetők csak a saját 
járandóságaikat terhelhetik meg. 

167. §. 
A törvény 30. §-ának (jelen rendelet 165. §-ának) második 

bekezdésében foglalt kivételes rendelkezés alapján a közös bir
tokosok gyűlése a határjelek kiigazítása és kijavítása körül fel
merülő vitás kérdések elintézése czéljáböl a szükséges intézke
déseket megteheti. Az e tárgyban kötendő egyezséghez azonban, 
a szükségességet igazoló okok előterjesztése mellett, a közigaz
gatási erdészeti bizottság utján, a földmivelésügyi minister jóvá
hagyását kell kieszközölnie. 

168. §. (Törvény 31. §-a.) 
A közösen használt erdők és kopár területek jövedelme, a meny

nyiben az a yazdasági üzemterv szerint, kihasználható terményekből 
és eyyéb rendes haszonvételekből származott, a közös terhek és költ
ségek fedezése után a jogosultak között a jogosidtság arányában 
felosztandó. 

Ha azonban a közösen használt erdőkben és kopár területeken 
a yazdasági üzemtervtől eltérő rendkívüli használatok gyakoroltattak, 
a földmivelésügyi minister elrendelheti, hogy a rendkívüli használat
ból befolyó jövedelemből a közös terhek és költségek fedezésére szük
séges összeg ggümölcsözoleg helyeztessék el, a jövedelemnek ezenfelül 
meymaradó része pedig annyi évre felosztva használtassék fel a 
jelen szakasz első bekezdésében meghatározott czélra, a hány évi 
rendes használatnak a rendkívüli használat megfelelt; — vagy pedig 
hogy a rendkívüli használatból befolyó jövedelem gazdasági beruhá
zásokra, ingatlan birtok vásárlására, vagy adósságok törlesztésére 
fordíttassék. 

169. §. 
A megelőző §. első bekezdése szerint felosztandó jövedelem 

összegét a közös erdők és kopár területek évi számadása alapján, 
a számadások felülvizsgálása és jóváhagyása alkalmával, a közös 
birtokosok gyűlése állapítja meg. 

Az évi számadásokban az üzemtervtől eltérő rendkívüli 
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használatokból, (t. i. az üzemterv által a számadási évben, vagy 
valamely megelőző évben való kihasználásra még ki nem jelölt 
fahasználatokból és más haszonvételekből) befolyt jövedelmek, 
mint rendkívüli bevételek, külön tárgyalandók. 

Az ilyen rendkívüli bevételek — a mennyiben a közös terhek 
és költségek a rendes bevételekből nem fedezhetők — a közös 
terhek és költségek fedezésére felhasználhatók, de a jogosultak 
közt csak akkor oszthatók fel, ha a földmivelésügyi minister 
azoknak a megelőző §. második bekezdésében emiitett czélokra 
való fordítását el nem rendeli. 

A földmivelésügyi minister az üzemtervtől eltérő, rendkívüli 
használatok jövedelmének hováforditása iránt a rendkívüli hasz
nálatra vonatkozó engedély megadásakor, abban az esetben pedig, 
ha a rendkívüli használat engedély nélkül, erdőrendészeti áthágás 
utján foganatosíttatott, az erdőrendészeti ügy másodfokú elbírálá
sával kapcsolatban határoz. 

Erdőrendészeti eljárásra okot szolgáltató rendkívüli haszna 
latok esetében, az erdőrendészeti ügy elbírálására első fokban 
illetékes közigazgatási erdészeti bizottság az üzemtervtől tényleg 
eltérő rendkívüli használatból befolyt jövedelemnek a 168. §. 
második bekezdésében megjelölt czélokra való fordítását köteles 
elrendelni még akkor is, ha a fenforgó körülményekre való tekin
tettel a közös birtokosokat az erdőrendészeti áthágás vádja és 
következményei alól felmenti. 

A közigazgatási erdészeti bizottságnak ez a határozata, a 
mennyiben 15 napon belül felebbezéssel meg nem támadtatik, 
végérvényes. 

Felebbezés esetében az ügy eldöntés végett a földmivelés
ügyi ministerhez terjesztendő fel. 

170. §. (Törvény 32. §-a.) 

Ha a közösen használt erdők és kopár területek jövedelméből a 
közös terheket és költségeket nem lehet fedezni, a közös birtokosok 
ggülése a közös terhek és költségek fedezésére járulékot vethet ki, 
vagy pedig a közös munkóard teljesíthető gazdasági teendőknek ter
mészetben való lerovásod határozhatja el. 
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171. §. (Törvény 33. §-a.) 
A kivetett járulékok a közadók módjára szelletnek, illetőleg 

hajtatnak be; de külön számolandó/: el és a-közös birtokosok pénz
tárának szolgáltatandók át; a közös birtokosok gi/iiléséuek azonban 
jogában áll a járulékokat saját régrehajtó közegei álted is beszedetni. 

A természetben lerovandó közös munkát a közös birtokosok a 
jogosultság arányában teljesi/ik. A közös munka a közös birtokosok 
gyűlése idial megtud ár ózandó pénzértékben megváltható, illetőleg a 
munka nem teljesítési- eseté-ben unnak pénzértéke a járulékok mód
jára behajtható. 

172. §. 
A járulékok kivetése, illetőleg a természetben lerovandó 

közös munka elrendelése iránt a közös birtokosok gyűlése rend
szerint az évi költségvetés megállapításával kapcsolatban intézkedik. 

Ha azonban a járulékok kivetésének, vagy a közös munka 
elrendelésének szüksége a költségvetés megállapítása után áll be, 
a gyűlés pótköltségvetés alapján évközben is kivetheti a szükséges 
járulékot, vagy elrendelheti a szükséges közös munkát. 

173. §. 
A költségvetésben azok a gazdasági teendők, melyeknek 

készpénzben kifejezett költségei a közös erdő és kopár terület 
bevételeiből már nem fedezhetők, a mennyiben közös munkával 
is teljesíthetők, a szükséges közös munka mennyiségében is kimu-
tatandók. A közös munka mennyisége olyan munkaegységekben 
fejezendő ki, a milyen egységek szerint a közös birtokosok azt 
természetben szolgáltatni kötelesek. Igy például, ha a közös bir
tokosoknak a közös munkához kézi, vagy fuvarerőt kell szolgál
tatni, a közös munkamennyiség kézi, vagy fuvarnapszámokban 
fejezendő ki, ha pedig a közös birtokosoknak tűzifát kell készí
teniük, a munka mennyisége az elkészítendő ürméterek számával 
mutatandó ki stb. 

A szükséges költségek, illetőleg munkamennyiségek meg
állapitása után a gyűlésnek mindenek előtt arra nézve kell hatá
roznia, hogy a rendes bevételekből nem teljesíthető gazdasági 
feladatok költségeinek fedezésére járulék vettessék-e ki, vagy pedig 
a feladat közös munkával teljesíttessék. 
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Járulék kivetése esetében a határozatban kimondandó, hogy 
a pénzért teljesitendő munkáknál való alkalmazás tekintetében a 
munkára jelentkező közös birtokosoknak idegen munkásokkal 
szemben elsőbbség adandó. 

Természetben lerovandó közös munka elrendelése esetében 
pedig — tekintettel arra, hogy a közös munka a törvény szerint 
pénzben megváltható — a teljesitendő munka egységének pénz
értéke (a kézi, vagy fuvarnapszám bére, vagy a tüzifakészités 
ürméterenkinti pénzértéke stb.) is meghatározandó. 

Meg kell továbbá a gyűlésnek állapítani, hogy a járulékok 
hol és mely időpontig fizetendők meg, illetőleg a természetben 
szolgáltatandó munka hol és mikor teljesitendő. És a mennyiben 
a szabályzat megfelelő általános érvényű intézkedést nem tartal
mazna, már a járulék kivetésével, illetőleg a közös munka elren
delésével egyidejűleg elhatározandó, hogy a kitűzött időre le nem 
fizetett járulékok, illetőleg a le nem szolgált közös munkák pénz
értéke a közadók módjára hajtassék-e be, vagy pedig a határozat
nak más alkalmas módon szereztessék érvény. Igy például a közös 
birtokosok gyűlése, a mennyiben a hátralékoknak közadók módjára 
való behajlását nem kivánja alkalmazni, kimondhatja, hogy az a 
közös birtokos, a ki hátralékát le nem fizeti, a természetben 
gyakorlandó haszonvételekben addig, a mig kötelességét nem tel
jesiti, nem részesíthető stb. 

174. §. 
A gyűlés által kivetett járulékoknak, illetőleg természetben 

lerovandó közös munkának az egyes jogosultakra eső hányad
részeit a szabályzatban erre kijelölt végrehajtó közeg számítja ki. 
A kivetésnek arányrészek szerint kell történnie. 

A kivetésről a XI. számú minta szerint kivetési lajstrom 
készítendő, melyet a kivetéssel megbízott végrehajtő közegen kivül 
az elnöknek is alá kell irni. 

175. §. 
A gyűlésnek a kivetésre vonatkozó határozata és az ennek 

alapján készült kivetési lajstrom tartalma a szabályzatban meg
állapított módon és határidőn belül kihirdetés által közhírré teendő. 
A mennyiben a szabályzat ez iránt nem intézkednék, a kihirdetés 
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módját a közös birtokosok gyűlésének kell meghatározni. Azok a 
közös birtokosok, a kik nem laknak a gyűlés székhelyén, a ki
vetésről írásban értesitendők. 

Ezenkívül minden közös birtokosnak módot kell nyújtani 
arra, hogy a kivetési lajstromot megtekinthesse. 

176. §. 
A kivetett költségjárulékokat rendszerint a közös birtokosok 

pénztárának kezelésével megbízott végrehajtó közegnek kell be
szedni, a kivetett közös munka vezetésével és ellenőrzésével 
pedig a szabályzatban erre kijelölt végrehajtó közeg (erdőgazda) 
bízandó meg. 

A költségjárulékokról készített kivetési lajstrom e végből a 
pénztárnoknak, a közös munka kivetéséről szóló lajstrom pedig a 
közös munkák vezetésével és ellenőrzésével megbízott végrehajtó 
közegnek (erdőgazdának) adandó ki. 

A pénztárnok a teljesített fizetéseket, az erdőgazda pedig a 
teljesített munkát, a lajstrom megfelelő rovatába bevezetni és a 
hátralékokat mindaddig nyilvántartani köteles, mig a kivetett járu
lékok (közös munkák) nem teljesítettek, illetőleg a nem teljesített 
közös munkák pénzértéke be nem fizettetett. 

177. §. 
Ha a közös birtokosok gyűlése a hátralékoknak a közadók 

módjára való behajtását határozta el, a kivetett költségjárulékok 
befizetésére, illetőleg a kivetett közös munkák lerovására kitűzött 
határidő letelte után a mutatkozó járulékhátralékokról, illetőleg a 
le nem rótt közös munkák pénzértékéről a XIII. sz. minta szerint (a 
9. számú rovat elhagyásával) hátraléki kimutatás készítendő, még 
pedig külön: 

a) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik a 
gyűlés székhelyén laknak; 

b) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik más 
községben laknak. 

A hátraléki kimutatások elkészítése alkalmával a kivetési 
lajstrom azon tételeinél, a melyek a hátraléki kimutatásba át
vezettettek, ez a körülmény a hátraléki kimutatás illető tételére 
való hivatkozással feljegyzendő. 
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A hátraléki kimutatások két példányban készítendők el. 
Az elkészült hátraléki kimutatásokat az elnök a kivetési 

lajstrommal való összehasonlítás utján megvizsgálni és a helyesnek 
talált kimutatásokat hitelesség szempontjából a közös birtokosok 
gyűlése nevében aláírni tartozik. 

178. §. 
A 177. §. szerint elkészített hátraléki kimutatás egyik pél

dányát az elnök, a hátralékok behajtása és a behajtott összegek
nek a közös birtokosok pénztárába való beszolgáltatása iránt' 
szabályszerű intézkedés végett, az 1898. évi XIX. törvényczikk 
33. §-ára való hivatkozással, az illető községi elöljáróságnak 
küldi meg, másik példányát pedig nyilvántartás végett a közös 
birtokosok pénztárnokának adja ki. 

179. §. 
A községi elöljáróság által behajtott és a közös birtokosok 

pénztárának a napijegyzék másolata kíséretében átszolgáltatott 
hátralékokat a pénztárnok sommásan nyugtázni és a befolyt össze
geket a hátraléki kimutatás házi példányába bevezetni köteles 
A nyugtát az elnöknek is alá kell írni. 

Az illető év végéig be nem folyt hátralékokról a XIII. minta 
szerint 15 nap alatt három példányban ujabb hátraléki kimutatás 
készítendő és annak egyik példánya a behajtás megsürgetése 
végett az illetékes közigazgatási erdészeti bizottsághoz terjesz
tendő be, második példánya pedig a községi elöljáróságnak kül
dendő meg. A harmadik példány a hátralékok további nyilván
tartására szolgál. 

Ha a hátraléki kimutatásokban kitüntetett hátralékok mind 
befolytak, a hátraléki kimutatások a kivetési lajstrommal együtt a 
pénzszámadás okmányaihoz csatoladók. 

180. §. 
Ha a közös birtokosok gyűlése kivételes körülmények között 

a kivetett költségjárulékok beszedéséről nem gondoskodhatik s 
ennek következtében a kivetett járulékoknak a közadók módjára 
való beszedését határozza el, a kivetési lajstrom a XI. számú 
mintának megfelelő alakban (a 9. számú rovat elhagyásával) 
három példányban készítendő el és annak egyik példánya, a be-

KRDÉSZETI LAPOK. 51 
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szedés elrendelése végett, az illetékes közigazgatási erdészeti 
bizottságnak, másik példánya pedig beszedés és behajtás végett a 
községi elöljáróságnak küldendő meg. 

177. §. a) és b) pontjában emiitett közös birtokosok járulékai 
ebben az esetben külön-külön kivetési lajstromba foglalandók. 

A közigazgatási erdészeti bizottsághoz intézendő kérelemben 
az okok, melyek miatt a közös birtokosok gyűlése a járulékok 
közvetlen beszedéséről nem gondoskodhatott, részletesen elő-
adandók. 

Egyebekben az eljárás ugyanaz, mint a hátralékok be
hajtásánál. 

181. §. 
A kivetett járulékoknak és a kivetett közös munkák nem 

teljesitése esetében fizetendő pénzbeli tartozásoknak a közadók 
módjára való beszedésénél, behajtásánál, elszámolásánál és a 
közös birtokosok pénztárának való átszolgáltatásánál követendő 
eljárás további részleteit az alább következő utasitás szabá
lyozza. 

Ezt az utasítást a közigazgatási erdészeti bizottság az érde
kelt közbirtokosságoknak és a volt úrbéreseknek, továbbá az illető 
községi (városi) elöljáróságnak 1899. évi október hó elsejéig meg
küldeni tartozik. 

Utasítás 

a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő 
erdők és kopár teridetek közös birtokosainak gyűlése által kivetett 

költségjárulékok beszedésénél és behajtásánál követendő eljárás 
tárgyéiban. 

(1898. évi XIX. t.-cz. 32. és 33. §-ai.) 

1. §• 
A közbirtokosságok és a volt ur béresek gyűlése abban az 

esetben, ha a tulajdonukat képező közösen használt erdők és 
kopár területek jövedelméből a közös terheket és költségeket nem 
lehet fedezni, a közös terhek és költségek fedezésére járulékot 
vethet ki, vagy pedig a közös munkával teljesíthető gazdasági 
teendőknek természetbe való lerovását határozhatja el. (Tv. 32. §-a.) 

A természetben lerovandó közös munka — a törvény 
szerint — pénzben megváltható lévén, a teljesitendő munka egy-
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ségének pénzértéke a közös birtokosok gyűlése által meghatáro
zandó. (Tv. 33. §-a.) 

A kivetett járulékok, valamint a természetben le nem rótt 
közös munkák pénzértéke rendszerint a közös birtokosok saját 
közegei által szedendök be. 

Ha a kivetett járulékok és a le nem rótt közös munkák 
pénzértéke a kitűzött határidőn belül a közös birtokosok közegei 
által be nem szedhető, illetőleg be nem hajtható, a közös birtoko
sok gyűlése a hátraléknak a közadók módjára való behajtását 
határozhatja el. (Tv. 33. §-a.) 

2. §• 
A mutatkozó költségjárulék-hátralékokról, illetőleg a le nem 

rótt közös munkák pénzértékéről, a kivetési lajstrom alapján 
(a XIII. minta szerint) hátraléki kimutatás készítendő még pedig 
külön : 

a) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik a 
gyűlés székhelyén laknak; 

b) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik más 
községben (városban) laknak. 

A kivetési lajstromban mutatkozó hátralékok, kölcsönös 
hivatkozás mellett, a hátraléki kimutatásba átvezettetnek, mely 
körülmény s a hátralékosoknak behajtás végett való kimutatása, 
illetőleg ennek megtörténte a kivetési lajstrom Jegyzet* hasábjá
ban feljegyzendö. 

A hátraléki kimutatás két-két példányban készítendő el. 
Az elkészült hátraléki kimutatásokat az elnök a kivetési 

lajstrommal való összehasonlitás utján megvizsgálni és a helyes
nek talált kimutatásokat hitelesség szempontjából a közös birtoko
sok gyűlése nevében aláírni tartozik. 

3. §. 
A 2. §. szerint elkészített hátraléki kimutatások egyik pél

dányát az elnök a hátralékok behajtása és a behajtott összegnek 
•a közös birtokosok pénztárába való beszolgáltatása iránti szabály
szerű intézkedés végett, az 1898. évi XIX. t.-cz. 33. §-ára való 
hivatkozással, az illető községi elöljáróságnak, illetőleg (ha a 
birtokosok több községben laknak) az illető községi elöljáróságoknak 
küldi meg, másik példányát pedig nyilvántartás végett a közös 
birtokosok pénztárnokának adja ki. 

4. §. 
A községi biró, vagy községi (városi) adópénztárnok, a 

jegyző, illetőleg a körjegyző közbejöttével, továbbá az elöljáróságok 
51* 
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(polgármester) által e végre kiküldendő községi közeg köteles a 
közös birtokosok gyűlése által kivetett költségjárulékokat a hátraléki 
kimutatás alapján (a községi pótadó módjára) behajtani. 

A községi jegyző (községi és városi adóhivatal) tartozik a 
behajtott összegeket a birtokosságonkint (közbirtokosság és volt 
úrbéresek) külön-külön felfektetendő napijegyzékben, hivatkozással 
a hátraléki kimutatás tételére, elszámolni és a hátraléki kimuta
tásba is bevezetni, továbbá a behajtott költségjárulékókat, a napi
jegyzék másolatának kíséretében, bélyegtelen nyugták ellenében, 
az illető közbirtokosság vagy volt úrbéresek pénztárába havonkint 
beszállítani, vagy posta utján elküldeni. 

A napijegyzék vezetése, lezárása, az adófizetési napijegyzék 
módjára történik. 

A behajtás végett kimutatott költségjárulékok mindenkor a 
községi pénztárnál fizetendők be és az egyes birtokosok által 
teljesített befizetések esetröl-esetre a községi (városi) pénztárnok 
által hivatalosan nyugtázandók. 

5. §. 
A közös birtokosok pénztárába az illető év végéig be nem 

folyt hátralékokról a közös birtokosok pénztárnoka által 15 nap 
alatt három-három példányban ujabb hátraléki kimutatás készítendő 
s annak egyik példánya a behajtás megsürgetése végett az ille
tékes közigazgatási erdészeti bizottsághoz terjesztendő be, másik 
példánya pedig a községi elöljáróságnak küldendő meg. A harma
dik példány a hátralékok további nyilvántartására szolgál. 

Az uj hátraléki kimutatásban azonban az is jelzendő, hogy 
a hátralék előzőleg mely napon mutattatott ki behajtás végett. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a beterjesztett ujabb 
hátraléki kimutatás alapján a behajtás foganatosítása iránt meg
felelően intézkedik, 

6. §. 
Ha a hátraléki kimutatásban kitüntetett hátralékok behajtattak 

és a behajtott összegek a közös birtokosok pénztárának elküldettek, 
a hátraléki kimutatás a hozzátartozó napijegyzékkel és nyugtákkal 
együtt az irattárban helyezendő el. 

7. §. 
Ha a közös birtokosok gyűlése kivételes körülmények között 

a költségjárulék beszedéséről nem gondoskodhatik, jogában áll a 
kivetett járulékoknak a közadók módjára való beszedését is kérni 
a közigazgatási erdészeti bizottságtól; erre vonatkozó kérelmében 
azonban előadni tartozik azokat az okokat, melyek miatt a be
szedésről maga nem gondoskodhatik. 
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Ebben az esetben a közös birtokosok elnöke a 2. §-ban 
«mlitett hátraléki kimutatások helyett a költségjárulékoknak (a 
XI. minta szerint elkészített) kivetési lajstromát terjeszti be a 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz és az illető községi elöljáró
sághoz. 

Az eljárás a költségjárulékok beszedésénél egyebekben meg
egyező a hátralékok behajtásánál követendő eljárással. 

8. §. 
A költségjárulékok, intési illetékek és végrehajtási költségek 

beszedése, behajtása, beszállítása, elszámolása, a pénzösszegek 
2>ostán való elküldése a közadók kezeléséről szóló 1883. évi 
XLIV. t.-cz. s az azzal kapcsolatban kiadott utasítások, illetőleg 
a községi pótadók behajtására nézve fennálló szabályok szerint 
történik. 

A faeladásoknál követendő eljárásról. 
— A törvény 34—39. §-ainak végrehajtásához. — 

182. §. 
A közös erdő és kcmár terület haszonvételeinek értékesítési 

módját a közös birtokosok gyűlése állapítja meg. Az erre vonat
kozó általános szabályok az ügyvitelre vontkozó szabályzatba 
veendők fel, azok az intézkedések pedig, melyekre nézve a szabály
zat rendelkezéseket esetleg nem tartalmaz, esetről-esetre a közös 
birtokosok gyűlése által teendők meg. 

Az erdő mellékhaszonvételeinek értékesítése tekintetében a 
közös birtokosok gyűlése az eljárási szabályokat belátása szerint 
állapithatja meg, a fatermékek eladási módjának és az eladásnál 
követendő eljárás szabályainak megállapításánál azonban szigorúan 
meg kell tartania azokat a rendelkezéseket, melyek a törvény 
34—39. §-aiban (jelen rendelet 183., 184., 186., 189., 191. és 
192. §-aiban), továbbá a jelen rendelet 185., 187., 188., 190., 
193. és 194. §-aiban foglaltatnak. 

183. §. (Törvény 34. §-a.) 
A közös birtokosok határozata szerint eladás alján értékesítendő 

fatermékek mennyisége és értéke, amennyiben az erdő állami kezelés 
alatt van, a m. kir. cdiami erdöhivatal becslése alapján, más esetek-
ien pedig az erdő kezelésével megbízott eráötiszt becslése alapján az 
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dadás előtt pontosan megállapítandó ós szintén az eladás előtt meg
határozandók az értékesítés egyéb feltételei is. 

184. §. (Törvény 35. §-a.) 
A jelen törvény értelmében alkotott szabályzat megállapíthatja, 

hogy a helybeli lakosság fogyasztására szánt fatermékek, kis részle
tekben, árszabály szerint értékesíttessenek. 

Az árszabály a m. kir. állami erdöhivatal, illetőleg a kezeléssel 
megbízott erdötiszt javaslata alapján, évről-évre, a közös birtokosok-
gyűlése állapítja meg. 

185. §. 
Az árszabály rendszerint a közös birtokosok rendes évi gyű

lésén (ha a szabályzat szerint évenkint több gyűlés is tartatik r 

rendszerint az őszi, vagy téli gyűlésen) állapítandó meg. 
Ha az erdő állami kezelés alatt van, az elnök a m. kir. 

állami erdőhivatalt, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokságot az 
árszabály megállapítására vonatkozó javaslatának elkészítése végett 
legalább 30 nappal az illető gyűlés összehívása előtt megkeresni 
és vele egyúttal azt is közölni tartozik, hogy az árszabályba 
milyen fatermékek, milyen mértékek szerint s milyen eladási 
módozatok mellett (tövön az erdőben, vagy levágott és feldolgozott 
állapotban az erdőben, vagy a raktárban való átadás feltétele 
mellett stb.) veendők fel. 

Az árszabályba a fatermékeken kivül az erdő egyéb mellék
termékei (erdei gyümölcsök, kő, kavics, fü stb.) is felvehetők. 
A közös birtokosok kívánatára a m. kir. állami erdőhivatal, illető
leg a m. kir. járási erdőgondnokság ezen termékek áraira nézve 
is köteles javaslatot tenni. 

186. §. (Törvény 36. §-a.) 
Az eladásra szánt fatermékeknek az a része, mely a 35. §• ban 

(jelen rendelet 148. §-ában) megállajntott módon nem értékesíthető, 
nyilvános árverésen adandó el. 

Kivételnek csak akkor van helye, ha valamely más értékesítési 
mód alkalmazását a szavazásra jogosult összes közös birtokosoknak 
legalább háromneyyedrésze határozza el. 

Ennél a határozatnál a szavazatok fejenkint számittatnak, a 
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Jiáromnegyeárész többségbe pedig a távollevők szavazatai nem tud
hatók be. 

2.000 koronánál nagyobb becsértéket képviselő fakészlet nyil
vános árverésen kivid csak a közigazgatási bizottság jóváhagyásával 
adható el. 

187. §. [ 
A 186. §. utolsó bekezdésében emiitett esetben a közös bir

tokosok gyűlésének a közigazgatási erdészeti bizottság jóváhagyását 
a nyilvános árverés mellőzhetésére nézve rendszerint előzetesen 
kell kieszközölni. Ebben az esetben a nyilvános árverés mellőzé
sével tervezett eladás részletes feltételei is bemutatandók a köz
igazgatási erdészeti bizottságnak. 

188. §. 
A megelőző 183 — 187. §-okban emiitett fatermékek alatt olyan 

fatermékek értendők, a melyek a hatóságilag megállapitott gazda
sági üzemterv szerint kihasználhatók. Üzemtervtől eltérő rendkívüli 
fahasználatok kizárólag csak a földmivelésügyi miniszter engedélye 
alapján gyakorolhatók. A földmivelésügyi miniszter a rendkívüli 
fahasználat engedélyezése alkalmával az értékesítés módját és fel
tételeit is megállapíthatja s a nyilvános árverésen való eladást fel
tétlenül kikötheti. 

189. §. (Törvény 37. §-a.) 
Az árverési és szerződési feltételeknek és ezek kihirdetése mód

jának megállapításában, a kihirdetés végrehajtásának ellenőrzésében 
és az árverésen a közigazgatási bizottság kiküldöttje is közremiiköd
hetik, ha pedig a szavazásra jogosult összes közös birtokosoknak 
fejenkint számítva legedább egynegyedrésze kívánja, közreműködni 
tartozik. 

Az árverés napja és feltételei legedább lő nappal előre kihir-
deiendök. 

190. §, 
A nagyban (nem árszabály szerint) értékesítendő fatermékek 

eladási módját (t. i. azt, hogy az eladás nyilvános árverésen, vagy 
esetleg más módon történjék-e) mindig a közös birtokosok gyűlé
sének kell megállapítani. 
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Az eladás részletes feltételeit szintén a gyűlés állapithatja 
meg, de jogában áll ezzel a feladattal a végrehajtó közegeket (pl. 
a választmányt) is megbízni. 

Ha az eladás feltételeit az eladásra vonatkozó javaslat sze
rint a gyűlésnek kell megállapítani, a javaslatban az eladás rész
letes feltételeinek tervezete is a gyűlés elé terjesztendő. Ezt meg
előzőleg a tervezet, tekintettel a törvény 37. §-ában (jelen ren
delet 189. §-ában) foglaltakra, abban az esetben, ha nyilvános 
árverésen való eladás terveztetik, tudomásvétel s esetleg kiküldött 
kirendelése végett, legalább 15 nappal a gyűlés összehívása előtt 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak is beterjesztendő. 

Ha pedig az eladás részletes feltételeinek megállapításával a 
gyűlés a végrehajtó közegeket (választmányt) bizza meg, az elnök
nek a gyűlés ezen határozatát, nyilvános árverésen való eladás 
esetében, a közigazgatási erdészeti bizottsághoz legalább 30 nap
pal a feltételek megállapítására kitűzött idő előtt kell bejelenteni. 

191. §. Törvény 38. §-a) 
Ha, a becsérték az első árverésen nem éretik el, második árverés 

hirdetendő s csak akkor, ha a becsérték a második árverésen sem 
éretik el, fogadható el a becsértéknél kisebb ajánlat. Ha a becsérték 
2.000 körönéit meghaladott, a becsértéknél kisebb ajánlatot a közös 
birtokosok gyűlése csak a jelenlevő szavazásra jogosult közös birtokosok 
szavazatának háromnegyedrészével fogadhat el. Ennél a határozatnál 
a szavazatok és a többség a 36. §. (jelen rendelet 186. §-ának) har
madik bekezdése szerint számitandók. 

192. §. (Törvény 39. §-a.) 
Ha a becsérték 2.000 koronánál nagyobb, a közös birtokosok 

kötelesek az árverési hirdetményt, melybe mindenkor felveendő, hogy 
utóajánlatdk egyáltalában nem fogadtatnak el, a közigazgatási bizott
ságnak beterjeszteni; a közigazgatási bizottságnak pedig jogéiban áll 
az árverést megelőzőleg, vagy az árverés utóm nyolcz napon belül 
elrendelni, hogy az árverésre vonatkozó iratok az árverés befejezése 
titán, az árverési eljárás hivatalból való felülvizsgálása végett hozzá 
beterjesztessenek. A közigazgatási bizottság az éirverési eljárás felül
vizsgálása alapján hozott határozatát az iratok beterjesztésétől szái 
mitott 30 napon belül a közös birtokosok gyűlésével közölni tartozik: 
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ha ez alatt az idő alatt a közigatgatási bizottság nem intézkedik, az 
árverés következtében szükséges további intézkedések megtehetők. 

1 9 3 . § . 

A közigazgatási erdészeti bizottság a megelőző §. szerint 
beterjesztett árverési iratokat csak az eljárás szempontjából vizs
gálja meg. 

Ha az árverési és szerződési feltételek megállapitása, az 
árverés kihirdetése és az árverés megtartása a törvény és az ügy
vitelre vonatkozó szabályzat követelményeinek minden tekintetben 
megfelelően történt és az árverés eredménye alapján elfogadottnak 
kijelentett ajánlat sem eshetik az árverési feltételek szempontjából 
kifogás alá, a közigazgatási erdészeti bizottság az árverés ered
ményét egyszerűen tudomásul veszi és az iratokat további intéz
kedés végett visszaküldi. 

Ha pedig az iratokból azt tűnik ki, hogy az árverés előkészí
tésénél, kihirdetésénél és megtartásánál, illetőleg az árverés ered
ményének megállapításánál szabálytalanságok történtek, a közigaz
gatási erdészeti bizottság az árverés eredményét megsemmisíti és 
a közös birtokosok gyűlését, a szabálytalanságokra való figyelmez
tetéssel, uj árverés tartására utasítja. 

1 9 4 . 

A faeladásokra vonatkozó szerződéseknek az előzetesen meg
állapított részletes feltételek szerint való megkötésével a szabály
zatban, vagy a gyűlésnek az eladás elrendelésére vonatkozó hatá
rozatában, a végrehajtó közegeket (választmányt) lehet megbízni. 

Ezen megbízás alapján azonban a végrehajló közegek a közös 
birtokosok gyűlésére nézve kötelező erejű szerződést csak abban 
az esetben köthetnek, ha a becsértéket, az eladás módját és az 
eladás részletes feltételeit maga a gyűlés állapította meg és a szer
ződés minden tekintetben megfelel a megállapított feltéleleknek, 
továbbá ha : 

a) a becsérték 2.000 koronánál kisebb volt: 
b) a becsérték a 2.000 koronát meghaladta ugyan, de az 

eladás nyilvános árverésen kivül a közigazgatási erdészeti bizottság 
előzetes jóváhagyásával történt; 

e) a becsérték a 2.000 koronát meghaladta ugyan, de az 
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eladás tárgyát képező fatermékek nyilvános árverésen a becsér
téknél magasabb áron adattak el és a közigazgatási erdészeti 
bizottság az árverési iratok beterjesztését az árverés előtt, vagy 
az árverés után nyolcz napon belül nem rendelte el. 

Ha az előbb felsorolt feltételek mind meg nem volnának, 
abban az esetben a végrehajtó közegek által kötött szerződések 
érvényességéhez, a közös birtokosok gyűlésének jóváhagyása, ille
tőleg 6) és e) pontok alatti feltételek hiánya esetében egyszersmind 
a közigazgatási erdészeti bizottság jóváhagyása is szükséges. 

A megelőző bekezdésben emiitett szerződésekben tehát min
dig ki kell kötni, hogy az egyezség a közös birtokosok gyűlésére 
nézve csak a gyűlés, illetőleg a közigazgatási erdészeti bizottság 
jóváhagyása esetében válik kötelezővé. 

Az elnök és a végrehajtó közegek választásáról, illetőleg 
kirendeléséről. 

— A törvény 40—43. §-ainak végrehajtásához. — 

195. §. (Törvény 40. §-a.) 
Az elnököt és a 25. §-ban (jelen rendelet 138. §-ában) emiitett 

többi közegeket a közös birtokosok, a 27. §, (jelen rendelet 145. §-a) 
értelmében összehívott gyűlésen, a határozatok hozcdcdá/ra megszabott 
módon választják. A megválasztott elnök 8 nap alcdt a köziyazyatási 
bizottsáynak bejelentendő. 

Ha a közös birtokosok az elnököt és a 25. §-ban (jelen ren
delet 138. 8-álmi) emiitett közegeket megválasztani és az elnököt beje
lenteni elmulasztják, a közigazgatási bizottság a közös birtokosokat 
" választás megejtése végett gyűlésre hivja össze; ha pedig a választás 
ekkor sem sikerül, elnökül és végrehajtó közegek öl, a szabályzatban 
megállapított hatáskörrel, ideiglenesen, arra alkalmas közös birtoko
sokat, vagy szűkség esetében a közös birtokosok körén kivül álló más 
alkalmas eyyéneket ven/lel ki. 

196. $, 
Az elnök és a végrehajtó közegek megválasztásánál a sza

bályzatnak a választásokra vonatkozó határozatai szerint kell el
járni ; ezen határozatok megállapításánál pedig a jelen rendelet 
159. §-ában foglaltak tartandók szem előtt. 
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197. §. 
A közigazgatási erdészeti bizottság által a jelen rendelet 195. 

§-ának (törvény 40. §-ának) második bekezdése értelmében kiren
delt elnök és végrehajtó közegek ideiglenes megbízatása akkor 
szűnik meg, midőn a közös birtokosok gyűlése az elnököt és végre
hajtó közegeket szabályszerű módon megválasztotta és a közigaz
gatási erdészeti bizottságnak bejelentette. 

Ha a közös birtokosok gyűlése a kirendelt elnök és végrehajtó 
közegek megbízatását rendes elnök és végrehajtó közegek válasz
tása által megszüntetni kívánja, ezt az elhatározását a közigaz
gatási erdészeti bizottságnak bejelenteni tartozik. A közigazgatási 
erdészeti bizottság ebben az esetben a választógyülés összehívását 
három hónapon belül elrendelni tartozik. 

198. §. (Törvény 41 . §-a.) 
Ha a leözös birtokosok az elnök által összehívott gyűlésen meg 

nem jelennek, vagy a táryyalásra kitűzött ügyekben határozatot nem 
hoznak, vagy ha a közigazgatási bizottság jegeröre emelkedett hatá-
rozatainak végrehajtása iránt a gyűlés hatáskörébe tartozó intézke
déseket meg nem teszik, a közigazgatási bizottságnak jogába áll a 
gyűlés hatáskörét ideiglenesen az elnökre ruházni. 

199. §. 
A jelen rendelet 198. §-ának (törvény 41 . §-ának) alkalmazása 

esetében a gyűlés hatáskörével fölruházott elnök a gyűlés hatás
körét, a szabályzat szerint, a közigazgatási erdészeti bizottság ellen
őrzése mellett gyakorolja. 

A közigazgatási erdészeti bizottságnak tehát azon határoza
tával egyidejűleg, melylyel a gyűlés hatáskörét az elnökre ruházza, 
a szükséges ellenőrzés módozatait is meg kell állapítani. 

Mindenesetre elrendelendő, hogy az elnök az évi költségve
tést és a költségvetésben esetleg fedezetet nem találó rendkívüli 
szükségletek pótköltségvetését (költségjárulékok kivetésére vonat
kozó javaslatát stb.), továbbá a faeladások iránt kötött szerződé
seket, az évi számadásokat és a mennyiben a végrehajtó közegek, 
vagy más alkalmazottak állásának betöltéséről kellene gondoskodni, 
erre vonatkozó intézkedéseit jóváhagyás végett a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz terjeszsze be. 
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A közigazgatási erdészeti bizottság az elnök által beterjesz
tett költségvetést és számadást megvizsgálás végett a törvényha
tóság számvevőségének adja ki, a megvizsgált költségvetésnek és 
számadásnak, valamint az elnök egyéb javaslatainak jóváhagyása 
iránt pedig a kir. erdöfelügyelöség — s szükség esetén a m. kir. 
állami erdőhivatal — meghallgatásával határoz. 

200 f. 
Az elnöknek a jelen rendelet 198. §-a (törvény 41. §-a) alapján 

nyert kivételes hatásköre addig tart, mig a közös birtokosok egy 
e végből összehívott gyűlésen érvényes határozattal ki nem jelen
tik, hogy a gyűlés hatáskörének betöltése tekintetében a törvény 
és a szabályzat követelményeinek eleget tenni kivannak. 

Ennek a határozatnak a meghozatala czéljából a gyűlést az 
elnök saját kezdeményezéséből is összehívhatja; minden esetre 
összehívni köteles azonban, ha azt legalább annyi közös birtokos 
írásban kéri, a hánynak szavazata a szabályzat szerint az érvényes 
határozathozatalhoz szükséges. 

Ha az ekként összehívott gyűlés, a jelen szakasz első bekez
désében emiitett kijelentés kapcsán, a kivételes intézkedés meg
szüntetését kéri, a közigazgatási erdészeti bizottságnak ez iránt 
három hónapon belül intézkedni kell. 

201. §. (Törvény 42. §-a.) 
Ha az elnök a 25., 26., 27. és 41. (j-okban (jelen rendelet 

138., 139., 145. és 198. §-aiban) meghatározott kötelességed nem 
teljesíti, a közigazgatási bizottságnak jógában áll öt tisztétől elmoz
dítani és a közös birtokosok gyűlését uj elnök választására felhívni. 

202. §. 
Az elnöknek a megelőző 201. §-ban emiitett kötelességei alatt 

nem csak az ugyanott idézett §-okban kifejezetten megemlített 
kötelességek, hanem az idézett szakaszokkal kapcsolatos azok a 
kötelességek is értendők, melyek a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott rendeletekben és a jóváhagyott szabályzatban az elnök 
kötelességéül jelöltettek ki. 

203. §. (Törvény 43. §-a.) 
A közös birtokosok, addig is, a mig a végleges szervezkedés 

megtörténhetik (48. §., jelen rendelet 236. §-á), kötelesek a jelen tör-
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vény életié lépésétől számított két hónap alatt elnököt választani, vagy 
amennyiből elnökök már van, azt a jelen törvényben meghatározott 
elnöki hatáskör gyakorlására meg hatalmazni, és a megválasztott, ille
tőleg meghatalmazott elnököt a közigazgatási bizottságnak bejelenteni. 

Ha a közös birtokosok ennek a kötelességüknek eleget nem tesz
nek, a-40. §. (jelen rendelet 198. §'ánák) második bekezdésében meg
határozott jogkövetkezmények államik be. 

204. $. 
A megelőző §. szerint a ^közbirtokosságok és a volt úrbé

resek a végleges szervezkedésig csak az elnököt kötelesek a tör
vényben megbatározott hatáskörrel megválasztani, illetőleg meg
hatalmazni ; a többi végrehajtó közegek addig, mig a végleges 
szervezkedés megtörténik (lásd a jelen rendelet 236. §-át) azok 
maradhatnak, a kiket a közös birtokosok eddig alkalmaztak. 

A gazdasági ügyvitelről készítendő szabályzat tartalmi 
kellékeiről. 

A törvény 44. §-ának végrehajtását] oz. 

205. § (Törvény 44. §-a.) 

A 25. §-ban (jelen rendelei 138. §-ában) emiitett szabályzatot 
a közös birtokosok, a 27. §. (jelen raulelet 145. §-a) értelmében ösz-
szehivott gyűlésen, a iiatározatok hozatalára megszállott módon álla
pítják meg. 

A szabályzatban az erdő és kopár terület szabatos megjelölésén 
kivül meg kell állapítani: 

a) a közös birtokosok gyűlésének székhelyét, szervezetét és hatás
körét ; 

b) az elnök, hatáskörét: 
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására hivatott 

közegek jogait és kötelességeit; • 
d) az alkalmazottak felfogadásának és alkalmazásának módját 

és feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati utasítását; 
e) azokat a rendszabályokat, a melyek a jelen §. b), c) és d) 

pontjaibein felsoroltak ellen kötelességmulasztás, vagy szabálytalan 
eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biztosítása végett 
alkalmazandók; 
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f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesítésének sza
bályait; 

g) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját; 
h) az anyag- és pénelceeelés szabályait; 
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásának és a 

készpénzben befolyó jövedelem felosztásának szabályait. 
A szabályzatnak ezek az intézkedései a 25—43. §-okban (jelen 

rendelet 138., 139., 145., 146., 147., 165., 168., 170., 171., 183., 
184., 186., 189., 191., 192., 195., 198., 201., és 203. §-aiban) fog
lalt rendelkezésektől nem térhetnék el. 

206. §. 
A megelőző §. (törvény 44. §-a) a gazdasági ügyvitelről készí

tendő szabályzat tartalmi kellékeit, vagyis azokat az intézkedéseket 
sorolja fel, melyeket a közös birtokosok gyűlésének a szabályzatban 
okvetlenül tárgyalni és ugy érdemben, mint az eljárás szempont
jából részletesen megállapítani kell. 

Azokat a rendelkezéseket és útbaigazításokat, melyeket a 
közös birtokosoknak a megelőző §. egyes pontjaiban felsorolt intéz
kedések megállapításánál a törvény ugyanott idézett §-ain kivül 
tekintetbe kell venni, a jelen rendelet megelőző §-ai nagyrészt már 
magukban foglalják; ezeken kivül figyelembe kell venni a közös 
birtokosoknak még a következő 207—217. §-okat is. 

207. §. 
A közös erdő és kopár terület megjelölésére a birtokrende

zési munkálatok, a telekkönyvi, földadó kataszteri adatok, a gaz
dasági üzemtervek adatai és a hatóságnak a terület meghatáro
zására vonatkozó rendeletei szolgálnak. 

Ezen adatok alapján a közös erdő és kopár terület telek-
könyvszerü meghatározásán kivül megjelölendő a szabályzatban 
egyszersmind a terület kiterjedése is. 

Ha a megjelölésre használt adatok a terület kiterjedése tekin
tetében egymástól eltérnek, mindenik területi adatot ki kell ugyan 
tüntetni a szabályzatban, de egyúttal azt is meg kell jelölni, hogy 
azok közül melyik felel meg legjobban a tényleges állapotnak. 

A mennyiben a közös erdőről és kopár területről a rend
szeres gazdasági üzemterv (erdősítési terv) már elkészült és ható-
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ságilag jóváhagyatott, az abban kimutatott terület tüntetendő ki a 
valóságnak megfelelő helyes területként. 

208. §. 
A 205. §. (törvény 44. §-ának) d) pontjában emiitett alkalma

zottak alatt az elnökön és a végrehajtó közegeken kivül a közös 
erdő és kopár terület kezelésénél esetleg még alkalmazott egyének 
(ide értve az állami kezelés alatt nem álló közös erdők és kopár 
területek kezelésével megbízott szakértő erdőtiszteket is), továbbá 
az erdőőrzésnél alkalmazott személyzet (erdőőrök és erdőszolgák) 
értendők. 

A mennyiben a kezelésnél alkalmazottak különböző teendők
kel vannak megbízva, azok szolgálati utasítása is külön állapí
tandó meg. 

Az erdőőrök és erdöszolgák szolgálati utasítását és fegyelmi 
szabályait, abban az esetben, ha az erdő és kopár terület állami 
kezelés alatt van, nem szükséges a szabályzatba felvenni. Az erdő-
őrök és erdőszolgák szolgálati és fegyelmi szabályait ugyanis a 
törvény 14. §-a, illetőleg a jelen végrehajtási rendelet 1899. évi 
márczius hó 30-án kiadott első részének 59—70. §-ai szerint külön 
kell elkészíteni és jóváhagyás végett a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz beterjeszteni. A szabályzatban tehát elégséges arra hivatkozni, 
hogy az erdőőrök és erdőszolgák szolgálati viszonyait külön, ható
ságilag jóváhagyott, szolgálati és fegyelmi szabályok rendezik. 

209. §. 

A jelen rendelet 205. §-ának (törvény 44. §-ának) g) pontjá
ban emiitett közös költségek alatt nem csupán a pénzben fizetendő 
tartozások (járulékok), hanem a természetben lerovandó közös mun
kák is értendők. A szabályzatban tehát ezek kivetésének és lero
vásának módját is szabályozni kell. 

210. §. 

Az anyag- és pénzkezelés szabályait (lásd jelen rendelet 
205. §-ának h) pontját) a közös birtokosok gyűlése az anyag- és 
pénzforgalom mértékének és természetének megfelelően belátása 
szerint állapithatja meg: a következőkről azonban feltétlenül gon
doskodni tartozik a szabályzatban: 
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a) hogy az anyag- és pénzbevételekről és kiadásokról napló 
vezettessék; 

b) hogy a naplónak minden bevételi és kiadási tétele okmány
nyal igazoltassék; 

c) hogy a pénztárnok csak az elnök, vagy esetleg a szabály
zat által kijelölt más végrehajtó közeg utalványa alapján teljesít
hessen kiadásokat; 

(I) hogy a költségvetésben, vagy a közös birtokosok gyűlé
sének az anyag- és pénzkezelésre vonatkozó, költségvetést pótló, 
határozataiban megszabott korlátokat a gyűlés felhatalmazása nél
kül senki tul ne léphesse; 

e) hogy az anyag- és pénzkezelés az elnök, vagy más végre
hajtó közeg által megfelelő időközökben megvizsgáltassék; 

f) hogy az év végén, vagy esetleg más időpontokban okmá
nyolt számadás készíttessék s az erre kijelölt végrehajtó közegek, 
vagy megbízott közös birtokosok által szigorúan megvizsgáltassék 
és a felmentvény tárgyában hozandó határozat végett a gyűlés elé 
terjesztessék; 

</) hogy az anyagkészletek őrzéséről és gondozásáról és a 
pénzkészletek megfelelő biztosságot nyújtó elhelyezéséről gondos
kodva legyen; 

h) hogy az anyag- és pénzkezeléssel megbízottak felelőssége 
megállapittassék. 

211. §. 

A 205. §. (törvény 44. §-ának) v) pontjában emiitett szabályok 
megállapításánál a közös birtokosoknak a törvény 31. §-ának (jelen 
rendelet 168. §ának) első bekezdésében foglalt rendelkezéseiből 
kell kiindulni, mely szerint a közös erdő és kopár terület jöve
delme a jogosultak közt a jogosultság arányában osztandó fel. 

Miután pedig a jövedelem alatt nem csupán a pénzbeli jöve
delem, hanem a természetben élvezett haszonvételek is értendők, 
a törvény előbb emiitett rendelkezése alkalmazandó az erdei haszon
vételek természetben való gyakorlásánál is. 

Ezenkívül a törvény emiitett rendelkezéséből kifolyólag kimon
dandó a szabályzatban, hogy a jogosultak, amennyiben az őket 
megillető erdei haszonvételeket maguk nem gyakorolhatják, vagy 
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gyakorolni nem kívánják, ezt a jogukat másra is átruházhatják, a 
természetben nem gyakorolt és át nem ruházott haszonvételekért 
azonban pénzbeli kárpótlást, vagy a későbbi haszonvételekben 
nagyobb mértékű részesedést nem kívánhatnak. 

Vl l . FEJEZET. 

A közös birtokosok szervezkedésére vonatkozó részletes intéz
kedések. 

A szavazásra jogosultak jegyzékének összeállításáról és a 
szabályzat megállapításáról. 

— A törvény 4 5 . §-ának végrehajtásához. — 

212. §. (Törvény 45. § ra.) 

A Mzö's birtokosok kötelesek n jelen törvény életbelépésétől (1S!)9. 
évi július hó 1-től) számított egy éren belül a szavazásra jogosulták 
jegyzékét összeállítani és a szabályzatot megállapítani, s a jegyzéket 
két példányban, a szabályzatot pedig három példányban a közigaz
gatási bizottsághoz beterjeszteni. 

A jegyzék összeállításánál és a szabályzat megállapításánál a 
közigazgatási bizottság kiküldöttje is közreműködik. 

213. §. 
Miután a törvény 44. $-ának (jelen rendelet 205. §-ának) első 

bekezdése szerint a közös birtokosoknak a szabályzatot a határo
zatok hozatalára megszabott módon kell megállapítani, a határo
zatok hozatalában pedig a törvény 28. és 29. §-ai (jelen rendelet 
146. és 147. §-ai) értelmében csak a szavazásra jogosultak jegy
zékébe felvett közös birtokosok vehetnek részt, a közös birtoko
soknak először a szavazásra jogosultak jegyzékét kell összeállítani 
s csak ennek megtörténte után állapithatják meg a szabályzatot 
azok a tényleges birtokosok, a kiknek neve és, a mennyiben az 
arányrészek megállapíthatók (lásd a jelen rendelet 151 —154. §-ait), 
arányrésze a szavazásra jogosultak jegyzékébe felvétetett. 

214. & 
Az a körülmény, hogy a jegyzék összeállítása czéljából ösz-

szehivott alakuló gyűlésen megjelent érdekelteknek a jegyzék meg-
EBDÉSZETI LAPOK. 52 
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állapítása tárgyában hozott határozatai ellen esetleg panaszok 
jelentettek be, nem akadályozza meg azt, hogy a jegyzékbe felvett 
közös birtokosok a szabályzatot addig is, a mig a panaszok elin
téztetnek, megállapítsák. 

A szavazásra jogosultak jegyzékének összeállítása és a sza
bályzat megállapitása tehát, abban az esetben, ha a jegyzék ösz-
szeállitása előreláthatólag sok időt nem vesz igénybe, egy alakuló 
gyűlésre is kitűzhető. 

215. §. 
Miután a törvény 45. §-ának (jelen rendelet 212. §-ának) második 

bekezdése szerint a közös birtokosoknak ugy a szavazásra jogo
sultak jegyzékét, mint a szabályzatot a közigazgatási erdészeti 
bizottság kiküldöttjének közreműködésével kell megállapítani, a 
közös birtokosok kötelesek az alakuló gyűlés összehívására vonat
kozó szándékukat, az erre saját szempontjukból legalkalmasabbnak 
talált időpontok megjelölésével, a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak bejelenteni. 

216. §. 
A megelőző §-bán emiitett bejelentés alapján az alakuló 

gyűlés idejének kitűzése és a kiküldött kirendelése iránt, a meny
nyiben a közigazgatási erdészeti bizottság ülése be nem várható, 
a közigazgatási erdészeti bizottság elnöke is intézkedhetik. 

Kiküldöttül kirendelhetők: a közigazgatási erdészeti bizottság 
és a törvényhatósági bizottság tagjai, a törvényhatósági tisztvise
lők, szükség esetében a m. kir. állami erdőhivatal közegei és az 
illető községi elöljáróság alkalmas tagjai. 

217. §. 

Mielőtt az alakuló gyűlés összehívása iránt az intézkedések 
a jelen rendelet 215. és 216. §-ai szerint megtétetnének, a tör
vény 43. §-a (jelen rendelet 203. §-a) szerint bejelentett, illetőleg 
hatóságilag kirendelt elnöknek, a többi végrehajtó közegek, vagy 
pedig a közös birtokosok által e végből kiküldendő bizottság közre
működésével, a szavazásra jogosultak jegyzékének és a szabály
zatnak tervezetét el kell készíteni. 

Nevezetesen gondosan össze kell irni azokat a tényleges bir-
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tokosokat, a kiknek a közös erdő és kopár területhez való jogát 
az érdekelteknek többsége a köztudat szerint elismeri és, a meny
nyiben az arányrészek megállapitása lehetséges, meg kell 
állapítani egyszersmind a jelen rendelet 151—155. §-ainak 
figyelembe vételével minden jogosultnak arányrészét s az ennek 
alapján őt megillető szavazatok számát is. Meg kell állapítani to
vábbá a birtokrendezési munkálatok és más hiteles adatok alapján, 
hogy az arányrészek összege, az arányrészek kitüntetésére használt 
egységben kifejezve, mennyi lehet és ezzel szemben az összeírás 
szerint mennyi a jogosult közös birtokosok fejenkinti száma és 
arányrészeinek és szavazatainak összege. 

Ezeket az adatokat a XIV. számú minta szerint készítendő 
kimutatás 1., 2., 3. és 5. számú rovataiban kell kitüntetni. 

Ha azonban az arányrészek megállapításához szükséges adatok 
egyáltalában nem állanak rendelkezésre, az arányrészekre vonat
kozó adatok elhagyandók és a kimutatásban csak az 1., 2 és 5. 
számú rovatok töltendők ki, illetőleg a kimutatásból a 3. és 4. 
számú rovatok kihagyandók. 

A szabályzat megállapítására vonatkozó javaslat pedig a XVI. 
•számú mintában közölt szabályzat-tervezet útmutatása mellett ké
szíthető el, önként értetvén, hogy a mintának azok a rendelke
zései, melyek az adott viszonyok között nem alkalmazhatók vagy 
feleslegesek, a javaslatból kihagyhatok, illetőleg megfelelő intéz
kedésekkel cserélhetők fel. A kihagyások, módosítások és kiegészí
tések eszközlésénél azonban a törvénynek és a jelen rendeletnek 
intézkedéseit gondosan figyelembe kell venni. 

Azok a közös birtokosok, a kiknek erdeje és kopár területe 
állami kezelés alatt van, a jegyzék és a szabályzat tervezetének 
elkészítésénél a m. kir. állami erdöhivatalt, illetőleg a m. kir. járási 
.erdőgondnokságot is közreműködésre kérhetik fel. 

218. §. 
Hogy a közbirtokosságok és a volt úrbéresek azokat a fel

adatokat, melyeket a törvény 43. §-a (lásd jelen rendelet 203. és 
204. §-ait) az ideiglenes szervezkedés tekintetében, a törvény 45. 
§-a pedig (lásd jelen rendelet 212—217. §-ait) a végleges szervez
kedés tekintetében tőlük megkövetel, kellő időben és megfelelően 

52* 
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teljesíthessék, a közigazgatási erdészeti bizottságnak az érdekel
teket megfelelő tájékozássai kell ellátni. 

E végből a jelen rendelet 136. §-a szerint elkészítendő névsor' 
alapján a törvény második czimének hatálya alá eső közbirtokos
ságokhoz és volt úrbéres birtokosságokhoz, a jelen rendelet egy-egy 
példányának csatolása mellett, a következő fölhívás intézendő. 

Felhívás. XV. minta. 

Az 1899. évi július hó 1-ével életbelépő 1898. évi XIX. tör
vényczikk szerint a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában levő, közösen használt erdők és kopár területek (me
lyek erdőrendészeti szempontból továbbra is az 1879. évi XXXL 
törvényczikk hatálya alatt maradnak), 1899. évi július hó elsejétől 
kezdve vagyonkezelési szempontból a kezdetben idézett uj törvény 
második czimében foglalt határozatok szerint kezelendők és hasz
nálandók. 

Ezek a határozatok, melyekre a közbirtokosságok és a volt 
úrbéresek figyelmét ezennel felhívjuk, a következő főbb intézke
déseket foglalják magukban : 

a közbirtokosságok és a volt úrbéresek tulajdonában levő; 

közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyeit ható
ságilag jóváhagyott szabályzat szerint a közös birtokosok gyűlése-: 
intézi; 

a gyűlés határozatait a közös birtokosok által választott elnök 
és végrehajtó közegek (választmány, erdőgazda, pénztárnok stb.) 
hajtják végre ; 

a gyűlést az elnök hivja össze; ő vezeti a tanácskozásokat, 
ő mondja ki a határozatokat és intézkedik a határozatok kihirde
tése és végrehajtása iránt; 

a gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogosultak, a 
kik szavazati jogukat, a törvényben meghatározott kivételes ese
teket nem számítva, arányrészeik szerint, vagyis abban az arány
ban gyakorolják, a mely arányban a közös erdő és kopár terület 
hasznaiban és terheiben részt venni jogosultak, illetőleg kötelesek; : 

a szavazásra jogosultakról az arányrészek kitüntetésével jegy
zék vezetendő; 

ha valakinek a közös erdőhöz és kopár területhez való joga,, 
vagy jogosultságának aránya kétséges, addig a mig a vitás kérdés 
bíróilag eldöntetik, az illetőnek a szavazásra jogosultak jegyzékébe 
való felvétele felett a közös birtokosok gyűlése határoz; 

ha pedig az arányrészek egyáltalában meg nem állapithatók,, 
a szavazásra jogosult közös birtokosok addig, mig az arányrészek 



793 

bíróilag meg nem állapittatnak, fejenkint egyenlő arányban gyako
rolják jogaikat; 

az elnököt és a végrehajtó közegeket a közös birtokosok a 
szavazásra jogosultak jegyzékének és az ügyvitel szabályzatának 
megállapítása és hatóságilag történt jóváhagyása után választják 
meg, addig is azonban, mig a végleges szervezkedés ilyen módon 
megtörténhetik, kötelesek a közös birtokosok a törvény életbelé
pésétől számitott két hónapon belül, tehát legkésőbb 1899. évi 
szeptember hó l-ig ideiglenes megbízatással elnököt választani, 
vagy a mennyiben elnökük már van, azt a törvényben meghatá
rozott elnöki hatáskör gyakorlására meghatalmazni és a megvá
lasztott elnököt a közigazgatási erdészeti bizottságnak 8 nap alatt 
bejelenteni; 

ha a közös birtokosok ezen kötelességüknek eleget nem tesz
nek, a közigazgatási erdészeti bizottság a választás megejtésére 
gyűlést hivat össze s ha a választás ekkor sem sikerül, elnökül a 
törvényben megállapított hatáskörrel egyik arra alkalmas közbir
tokost, vagy szükség esetében a közös birtokosok körén kivül álló 
más alkalmas egyént, rendel ki; 

a szabályzatban, a mely szerint a gyűlésnek a közös erdő és 
kopár terület gazdasági ügyeit intézni kell, az erdő és kopár terület 
szabatos megjelölésén kivül meg kell állapítani: 

ff) a közös birtokosok gyűlésének székhelyét, szervezetét és 
hatáskörét; 

b) az elnök hatáskörét; 
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására hivatott 

közegek jogait és kötelességeit; 
(I) az alkalmazottak (erdőörök, erdőszolgák stb.) felfogadá

sának és alkalmazásának módját és feltételeit, valamint az alkal
mazottak szolgálati utasítását; 

e) azokat a rendszabályokat, a melyek az elnök, végrehajtó 
közegek és az alkalmazottak ellen kötelességmulasztás, vagy sza
bálytalan eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biz
tosítása végett alkalmazandók; 

f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesítésének 
szabályait; 

//) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját; 
h) az anyag- és pénzkezelés szabályait; 
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásának 

és a készpénzben befolyó jövedelem felosztásának szabályait; 
a szavazásra jogosultak jegyzékét és a szabályzatot a közös 

birtokosoknak a törvény életbelépésétől számitott egy éven belül, 
tehát legkésőbb 1900. évi július hó l-ig elkészíteni és az elsőt két 
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példányban, az utóbbit pedig három példányban a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz beterjeszteni kell; 

ha a közös birtokosok ezen kötelességüknek eleget nem tesz
nek, a jegyzék összeállítása iránt a közigazgatási erdészeti bizott
ság intézkedik, a szabályzatot pedig a közigazgatási erdészeti bi
zottság javaslata alapján a földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

Mint a törvénynek ezen főbb rendelkezéseiből kitűnik, a köz
birtokosságoknak és a volt úrbéreseknek a törvény értelmében újból 
kell szervezkedni és az e végből szükséges intézkedéseket egy éven 
belül okvetlenül meg kell tenni. 

Nevezetesen legkésőbb 1899. évi szeptember hó 8-áig meg kelt 
választaniok, illetőleg meg kell hatalmazniok és bizottságunkhoz be
kell jelenteniök elnöküket, legkésőbb 1900. évi július hó l-ig pedig' 
el kell késziteniök és bizottságunkhoz be kell terjeszteniük a szava
zásra jogosultak jegyzékét és a szabályzatot. 

Felhívjuk tehát a czimet, mint a törvény második czimének 
hatálya alá eső birtokosságot, hogy ezeknek a kötelességeknek 
minél előbb eleget tegyen. További tájékozásul pedig megjegyez
zük, hogy az elnök bejelentése után a közös birtokosoknak min
denek előtt a szavazásra jogosultak jegyzékét kell összeállítani, 
mert a szabályzat megállapításában már csak azok a tényleges 
birtokosok vehetnek részt, a kik a szavazásra jogosultak jegyzé
kébe felvétettek. Mind a mellett, ha a jegyzék megállapítása előre
láthatólag nem fog sok időt igénybevenni, az e végből összehí
vandó alakuló gyűlésre a szabályzat megállapítása is kitűzhető, 
de hogy mind a két feladat megoldható legyen, szükséges, hogy 
az elnök az alakuló gyűlés összehívása előtt ugy a szavazásra 
jogosultak jegyzékének összeállítására, mint a szabályzat megálla
pítására vonatkozólag a czim által alkalmazott többi végrehajtó 
közegek, vagy esetleg a czim által e végből kiküldött külön bizott
ság közreműködésével részletes javaslatot készítsen s azt annak 
idején az alakuló gyűlés elé terjeszsze. 

Az e tekintetben követendő eljárásra nézve a törvény máso
dik czimének végrehajtása tárgyában 1899. évi június hó 26-án 
15217. földmivelésügyi miniszteri szám alatt (II. Rész.) kiadott végre
hajtási rendelet részletes tájékozást nyújt. Ennek a rendeletnek egy 
példányát ide mellékelve, azzal a figyelmeztetéssel küldjük meg 
(a czimnek), hogy a füzet 78. lapján egy kész szabályzat tervezet 
is közölve van, melyet a czim e szabályzat megállapításánál min
tául használhat. Ezen kivül megjegyezzük azt is, hogy a jegyzék 
és a szabályzat tervezetének elkészítésénél azoknak a birtokossá
goknak a megkeresésére, a melyeknek erdeje állami kezelés alatt 
van, a végrehajtási rendelet 217. §-a szerint, a m. kir. állami erdő
hivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság is közreműködni 
tartozik. 
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Végül figyelmeztetjük a czimet, hogy a törvény rendelkezése 
folytán az alakuló gyűlésen bizottságunk kiküldöttje is részt fog 
venni, oly czélból, hogy a szavazásra jogosultak jegyzékének, vala
mint a szabályzatnak megállapításánál közreműködjék. Hogy azon
ban kiküldöttünk kirendelése iránt kellő időben intézkedhessünk, 
felhívjuk (a czimet), hogy a jegyzék és szabályzat tervezetének elké
szítése után azt az időpontot, midőn az alakuló gyűlést megtar
tani óhajtja, bizottságunkhoz haladéktalanul bejelentse, mert bizott
ságunk csak abban az esetben küldhet ki minden közbirtokosság és 
volt úrbéres birtokosság alakuló gyűlésére kiküldöttet, ha a birto
kosságok emiitett bejelentésüket kellő időben megteszik s ha a 
szóban forgó alakuló gyűlés megtartását általában véve nem ha
lasztják a törvényben kitűzött egy évi határidő utolsó napjaira. 

Kelt: a törvényhatóság közigazgatási erdészeti bizottságá
nak 1899. évi hó megtartott 
ülésében. . 

elnök. 

Ez a felhívás és a jelen végrehajtási rendelet egy-egy pél
dánya legkésőbb 1899. évi július hó 31-éig valamennyi közbirto
kosságnak és volt úrbéres birtokosságnak kézbesítendő. 

219. g. 
•A m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdőgondnok

ságok a kezelésük alatt álló közbirtokossági és úrbéres erdők közös 
birtokosait a törvény határozataira, a jelen rendelet intézkedéseire 
és a megelőző §. szerint kiadott felhívásban emiitett teendőkre 
minden kínálkozó alkalommal figyelmeztetni és a kivánt felvilágo
sításokat minden irányban megadni tartoznak. Ezen kivül kellő idő
ben .tájékozást kötelesek szerezni az iránt, hogy az arányrészek 
megállapítására az adott körülmények között megvan-e a lehetőség, 
és, a mennyiben e tekintetben elháríthatatlan akadályok nem forog
nak fenn, odahatni kötelesek, hogy a szavazásra jogosultak jegy
zékének tervezete az arányrészek kitüntetésével együtt minél előbb 
elkészüljön ; a szabályzat tervezetét pedig a közös birtokosok meg
keresésének bevárása nélkül előre elkészíteni tartoznak. 

220. §. 
Az alakuló gyűlésen a közigazgatási erdészeti bizottság kikül

döttje, mindenek előtt azt a kérdést teszi fel az érdekelteknek, hogy 
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a szavazásra jogosultak jegyzékébe a jogosultak arányrészeit fel
venni kivánják-e, vagy nem. Határozathozatal előtt figyelmezteti 
őket a jelen rendelet 151-—154 . §-aiban foglaltakra és a mennyiben 
arról győződik meg, hogy az arányrészek megállapítására megvan 
a lehetőség, felvilágosítás és meggyőzés utján oda hat, hogy a 
határozat ebben az értelemben mondassék ki. Különösen erre törek
szik akkor, ha az elnök által elkészített jegyzék tervezetébe az 
arányrészek már felvétettek. 

Ha mindamellett az érdekeltek az arányrészek mellőzését 
határozzák el, ezt a határozatot jegyzőkönyvbe véteti ugyan, de 
kiküldetésének befejezése után a közigazgatási erdészeti bizottság
nak, az arányrészek megállapításának elrendelése iránt, indokolt 
javaslatot tesz. 

Ha az arányrészek felvétele, vagy mellőzése kérdésében az 
alakuló gyűlés már határozott, a kiküldött a jegyzék tervezetét 
egész terjedelmében felolvastatja és ennek megtörténte után a 
jegyzéket részletes tárgyalásra tűzi ki, kivéve azt az esetet, ha a 
tervezetbe az arányrészek nem voltak felvéve, a gyűlés pedig az 
arányrészek felvételét határozta el. Ebben az esetben az arány
részek tervezetének össeeállitására szűkebb bizottság kiküldését 
javasolja s addig mig ez feladatával elkészül, az alakuló gyűlést 
felfüggeszti, vagy szükség esetében elnapolja. 

221. § . 

A jegyzék részletes tárgyalásánál a kiküldött annak minden 
egyes tételét határozat alá bocsátja s hasonlóképen határozatot 
hozat azoknak az igénye tárgyában is, a kik a jegyzékbe felvet-
teken kivül jogosultságuk elismerése végett esetleg még jelent
keznek. 

A hozott határozatok a jegyzék illető t é t e l e i é való hivatko
zással jegyzőkönyvbe veendők s egyidejűleg a határozatoknak meg
felelően módositandók, illetőleg kiegészitendők a jegyzék letárgyalt 
tételei is. Nevezetesen a -megállapított arányrészek és szavazat
számok a jegyzék 4 . és 6. rovatába bejegyzendők, továbbá azoknak 
a neve, és arányrésze, kiknek jogosultságát a gyűlés nem ismerte 
el, kitörlendő, azoké pedig, kiket a gyűlés a jegyzékben foglaltakon 
kivül még jogosultaknak ismert el, a jegyzékbe pótlólag felveendő. 
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222. §. 

Ha a jegyzékbe eredetileg és pótlólag felvett összes tételek 
letárgyaltattak, a jegyzék sorszáma megfelelően kiigazítandó és 
ezen módon a jegyzékbe felvett szavazásra jogosultak fejenkint 
számított összes száma megállapítandó; azután összeadandők a 
megállapított arányrészek és szavazatszámok s ennek alapján meg
vizsgálandó, hogy az arányrészek, illetőleg szavazatok száma nem 
mulja-e felül az arányrészek, illetőleg szavazatok megengedhető 
legnagyobb összegét. (Lásd a 155. §-t). 

Abban az esetben, ha az arányrészek összege, az arányrészek 
megengedhető legnagyobb összegénél kisebb, a kiküldött a jegy
zéket megállapítottnak jelenti ki és a gyűlésen jelenlévőknek fel
olvasás által azonnal kihirdeti. 

Ha az arányrészek és szavazatok összege meghaladja a meg
engedhető legmagasabb számot, a különbség eredetét, a mennyi
ben az eltérés aránylag véve nem nagy, lehetőleg azonnal fel kell 
deríteni, ha pedig ez nem volna lehetséges, a határozatban ki kell 
mondani, hogy a közös birtokosok gyűlésének a hibát a végleges 
szervezkedés után záros határidő alatt kiigazítani kell. 

A tárgyalások befejezése előtt a gyűlésnek intézkedni kell, 
hogy a jegyzék legkésőbb 8 nap alatt három példányban letisz-
táztassék. 

Ha ellenben az eltérés jelentékeny, annak földerítésére bizott
ság küldendő ki és a jegyzék végleges megállapítása addig, mig 
a bizottság munkálatával elkészül, elhalasztandó. 

223. §. 

A határozatok a jegyzék megállapításánál, abban az esetben, 
ha a közös birtokosok jogaikat eddig is arányrészek szerint gya
korolták és az arányrészeket megbízható alakban nyilvántartották, 
az arányrészek figyelembe vételével hozandók, ellenkező esetben 
a fejenkint számított többség véleménye szerint kell a határoza
tokat kimondani. 

224. §. 

Abban az esetben, ha az érdekeltek határozata szerint, a 
jegyzék az arányrészek mellőzésével állítandó össze, az összeálli-
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tásnál a megelőző 220—222. §-okban foglaltak megfelelően alkal
mazandók. 

225. §. 
Annak az alakuló gyűlésnek az összehívásakor, a melynek 

a szabályzatot kell megállapítani, az elnök előre értesíteni köteles 
az érdekelteket, hogy a szabályzat megállapításában csak azok 
vehetnek részt, a kik a szavazásra jogosultak jegyzékébe felvé
tettek. 

Ezt a figyelmeztetést a szabályzat tárgyalásának megkezdése 
előtt a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjének is ismételni 
kell és a mennyiben egyesek a szavazásra jogosultak jegyzékéből 
történt kihagyatásukat sérelmesnek találva, panaszaikat netalán 
ezen a gyűlésen szándékoznának előadni, fel kell őket világosítani, 
hogy sérelmeikre a törvény értelmében a közigazgatási bizottság
nál, illetőleg a közigazgatási bíróságnál, esetleg a rendes polgári 
bíróságnál kereshetnek orvoslást. 

A tárgyalások megkezdése után a közigazgatást erdészeti 
bizottság kiküldöttje, az elnök által elkészített szabályzat-tervezetet 
először egész terjedelmében felolvastatja, azután pedig a terve
zetnek minden egyes pontját részletes tárgyalásra tűzi ki. 

Ennél a részletes tárgyalásnál a közigazgatási erdészeti bi
zottság kiküldöttjének figyelmeztetés és felvilágosítás utján oda kell 
hatnia, hogy a szabályzatba a törvény rendelkezéseivel és a jelen 
rendelettel ellentétben álló intézkedések fel ne vétessenek. 

Ha tehát a tervezetben esetleg ilyen rendelkezések foglaltat
nának, azoknak kihagyását, vagy megfelelő módosítását, a közös 
birtokosok által netalán előterjesztett el nem fogadható javasla
toknak pedig mellőzését kell indítványoznia. 

Ha mindamellett a gyűlés olyan határozatokat hoz, a melyek 
nézete szerint a törvény rendelkezéseibe ütköznek, azokat a jegyző
könyvbe felvéteti ugyan, de egyszersmind saját észrevételeit is 
jegyzőkönyvbe foglaltatja s a gyűlés befejezése után a kifogás alá 
eső intézkedésekre a közigazgatási erdészeti bizottság figyelmét 
külön jelentésben is felhívja. 

226. §. 
Ha a részletes tárgyalásnál a tervezet egyes pontjaival szem

ben olyan módosítások fogadtatnak el, melyek a tervezet szőve: 
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gének gyökeresebb megváltoztatását vonják maguk után, a gyűlés 
a szöveg elkészítésére bizottságot küldhet ki s addig, mig ez meg
történik, a tervezet illető pontjainak végleges megállapítását füg
gőben tarthatja, vagy pedig kimondhatja a határozatban, hogy a 
tervezet módosított pontjainak szövege, a közigazgatási erdészeti 
bizottság kiküldöttjének közreműködésével, egy e végből kiküldött 
bizottság által, utólagosan lesz elkészítendő. 

227. 
Ha a tervezet minden pontja letárgyaltatott, a szabályzat 

véglegesen megállapított pontjai és a szövegezés tekintetében eset
leg függőben hagyott pontokra vonatkozó határozatok újból felol-
vasandók s az esetleges észrevételek elintézése után a szabályzat 
megállapítottnak jelentendő ki; egyidejűleg elrendelendő, hogy arról, 
meghatározott időn belül, négy tisztázott példány készíttessék. 

228. §. 
A szavazásra jogosultak jegyzékének összeállítására és a sza

bályzat megállapítására összehívott alakuló gyűlés, illetőleg gyű
lések jegyzökönyvének vezetésével arra alkalmas egyén bízandó 
meg. 

A jegyzőkönyveket hitelesítésül a közigazgatási erdészeti bi
zottság kiküldöttje, a közös birtokosok elnöke és a gyűlés által 
kiküldött két közös birtokos irják alá, a kiknek a jegyzék és a 
szabályzat tisztázatát is ellenőrizni és aláírni kell. 

A szavazásra jogosultak jegyzékének és a szabályzatnak azon 
tervezetei, melyek a tárgyalások alapjául szolgáltak és a melyeket 
az előbb említett hitelesítőknek még a gyűlésen szintén aláírni 
kell, mint mellékletek, az illető jegyzőkönyvekhez csatolandók. 

229. §. 
Ha a szavazásra jogosultak jegyzékének, illetőleg a szabály

zatnak a 222., illetőleg 227. §-ban emiitett tisztázott példányai 
elkészültek, azoknak egy-egy példánya az elnök által 15 napon 
át közszemlére teendő ki, az érdekeltek pedig kihirdetés utján 
értesitendők, hogy a jegyzéket, illetőleg a szabályzatot megtekint
hetik s arra vonatkozó esetleges panaszaikat a közigazgatási bizott
sághoz a kihirdetéstől számított 15 napon belül beadhatják. 

í, 

1 
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Az elnök a szavazásra jogosullak jegyzékének két példányát, 
illetőleg a szabályzatnak három példányát, a panasz beadására 
kitűzött 15 nap leteltével 8 napon belül az alakuló gyűlés jegyzö
könyvével együtt a közigazgatási erdészeti bizottsághoz beterjesz
teni tartozik. 

231. §. 
Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegyzékének 

összeállítása, illetőleg a szabályzat megállapitása végett összehívott 
gyűlésen a jegyzéket összeállítani, illetőleg a szabályzatot meg
állapítani vonakodnának, vagy ha a gyűlés feladatának teljesítését 
az érdekeltek egy része megakadályozni megkísértené, a közigaz
gatási erdészeti bizottság kiküldöttjének az illetőket a törvény czél-
járól és követelményeiről és a törvény követelményeinek nem telt 
jesitése esetében beálló következményekről meggyőzően fel kell 
világosítani és a félreértések eloszlatásával oda kell hatni, hogy 
a közös birtokosok kötelességeiknek eleget tegyenek. 

Ha pedig ezen az uton sem volna képes az érdekelteket a 
kitűzött feladatok teljesítésére rábírni, az esetet a közigazgatási 
erdészeti bizottságnak a gyűlés feloszlatása után haladéktalanul 
be kell jelentenie. 

A szavazásra jogosultak jegyzékének és a szabályzatnak 
jóváhagyásáról, illetőleg hivatalból való megállapításáról. 

— A törvény 46. és 47. §-ainak végrehajtásához. — 

232. §. (Törvény 46. g-a). 

A szavazásra jogosultaié beterjesztett jegyzékét a közigazgatási 
bizottság csak a netalán beadott panaszokra való tekintettel veszi 
bírálat alá. Panasz esetében a vitás kérdést az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően dönti el, s ehhez a határozatához képest a netalán szük
séges kiigazításokat a jegyzék mindkét példányán megteszi. 

A szabályzatot a közigazgatási bizottság, a m. kir. állami erdő* 
hivatal és a kir. erdőfeliiggelöség meglud(gátasával, saját véleményé 
kíséretében a földmirelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 

A földmivelésügyi miniszter a felterjesztett szabályzatnak töri 
vénybe, vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit megváltoztatja; más Iád-



801; 

nyolc eseteim pedig, záros határidő kitűzésével, a szabályzat módosí
tását, vagy uj szabályzat készítését rendelheti el. 

A változatlanul hagyott, vagy kiigazított jegyzéknek és a föld
mivelésügyi miniszter által jóváhagyott szabályzatnak egyik példányát 
a közigazgatási bizottság visszatartja, másik példányát pedig az elnök
nek leküldi. 

' 233. §. 

A szavazásra jogosultak jegyzéke ellen beadott panaszok ügyé
ben a törvény 61. §-ának (jelen rendelet 252. g-ának) második 
bekezdése értelmében a közigazgatási erdészeti bizottság meghall
gatásával maga a közigazgatási bizottság határoz. 

A közigazgatási erdészeti bizottság tehát a jegyzék ellen 
beadott panaszok tárgyában hozott határozatát, mint javaslatot, 
kimerítő indokolással a közigazgatási bizottság teljes ülése elé 
köteles terjeszteni. A beterjesztett javaslatot a közigazgatási 
bizottság ülésén az erdészeti bizottság elnöke, vagy előadója 
adja elé. A hozott határozat végrehajtása iránt 15 napon belül a 
közigazgatási erdészeti bizottság elnöke intézkedik. 

A szabályzat ellen beadott panaszok tárgyában a közigazga
tási erdészeti bizottság szintén csak véleményező hatáskörrel bir, 
ezt a véleményét a bizottság a szabályzatra vonatkozó véleménye 
kiséretében a szabályzat beterjesztésétől számított 60 napon belül 
a. földmivelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 

Ha a földmivelésügyi miniszternek a szabályzat tárgyában 
hozott határozata leérkezik, a közigazgatási erdészeti bizottság annak 
végrehajtása iránt, 30 napon belül, illetőleg a leérkezés után követ
kező első ülésében intézkedni tartozik. 

234. §. (Törvény 47. §-a.) 

Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegyzékét, vagy 
a szabályzatot a 45. §-ban (jelen rendelei 212. §-ában) meghatáro
zott, illetőleg a földmivelésügyi miniszter által a 46. §, (jelen rendelet 
232. §-a) alapján kitűzött határidőn belül be nem terjesztik, a sza
vazásra jogosultak jegyzékének összeállítása iránt ideiglenesen a köz
igazgatási bizottság intézkedik, a szabályzatot pedig, a közigazgatási 
bizottság javaslata alapján, ideiglenesen a földmivelésügyi miniszter, 
állapítja meg. 
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235. §. 
A szavazásra jogosultak jegyzékének hivatalból való össze

állításánál, illetőleg a szabályzat hivatalból való megállapítására 
vonatkozó javaslat elkészítésénél, a mennyiben az erdő és kopár 
terület, melynek birtokosaira a jegyzék, illetőleg a melynek gazda
sági ügyvitelére a szabályzat vonatkozik,, állami kezelés alatt van, 
a közigazgatási erdészeti bizottság felhívására a m. kir. állami 
erdöhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság is közre
működni tartozik. 

A közös birtokosok végleges szervezkedéséről. 
— A törvény 48. §-ának végrehajtásához. — 

236. §. (Törvény 48. §-a). 

A szavasásra jogosidtaJc jegyzéke és a jóváhagyott, illetőleg 
megállapitott szabályzat, a földmivelésüyyi miniszternek a jóváha
gyásra vonatkozó határozatával együtt, a leérkezéstől számitott 15 
napon belül kihirdetendő. Ha a fölnmivelésüyyi miniszternek a sza-
bálgzat jóváhagyására, illetőley meyállapitására vonatkozó határozata 
ellen 15 napon belül panasz nem adatik be, vagy ha a netalán be
adott panasz elintézést nyert, a szabályzat 30 napon bedül a közös 
birtokosoknak e végből összehívott gyűlésén életbeUptetemdö. 

A szabályzat életbeléptetésével a 43. §. [jelen rendelet 203. §-a) 
szerint bejelentett, illetőleg kirendelt elnök és a közösbirtokosok által 

addig alkalmazott végrehajtó közegek működése megszűnik, s a közös 
birtokosok kötelesek a szabályzat életbeléptetése végett összehívott gyű
lésen elnököt és végrehajtó közegeket választani és a végleges szervez
kedés tekintetében szükséges egyéb intézkedéseket is megtenni. 

Ha a közös birtokosok a jelen §. második bekezdésében emiitett 
kötelességüknek eleget nem tesznek, a 40. §. (jelen rendelet 195. §-á) 
második bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények állanak be. 

237. Í 
A megelőző §. első bekezdésében említett kihirdetés iránt az 

elnök intézkedik s ha a kihirdetéstől számitott 15 napon belül a 
földmivelésügyi miniszter határozata ellen panasz nem adatik be? 
a közös birtokosokat további 30 napon belül megtartandó szervez
kedő gyűlésre hívja össze. A gyűlés közhírré teendő tárgysoroza-
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tában a szabályzat életbeléptetésén kivül a megejtendő választások 
és a szervezkedés tekintetében teendő egyéb intézkedések is rész
letesen felsorolandó k. 

238. Í 
Azon közbeeső idő alatt, mig az alakuló gyűlésen összeállított 

jegyzék, illetőleg az alakuló gyűlésen megállapított szabályzat jóvá-
hagyatik és életbeléptethető, a közösen kasznált erdő és kopár 
terület gazdasági ügyeit az alakuló gyűlés által összeállított jegy
zékbe felvett tényleges birtokosok gyűlése, az alakuló gyűlés által 
megállapított szabályzat szerint intézheti, de ha a szabályzatba 
netalán törvénybe és rendeletekbe ütköző határozatok is felvétettek 
volna, azok érvénytelenek és a közös birtokosok az ezek alapján 
tett törvénybe ütköző intézkedéseikért felelősséggel tartoznak. 

(A rendeletnek hátralevő 239—252. §-ait és a rendelethez tartozó XVI. 
sz. mintát a következő (VIII.) füzetben közöljük.) 

Minták 
az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése tár
gyában kiadott 1899. évi 15217. sz. földmivelésügyi 

ministeri rendelethez. 
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X. minta. 

Az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimének hatálya 

A község neve, 
melynek határában 
az erdő (kopár terü

let) fekszik 

A birtokosság neve 
és székhelye 

A közös birtokosok 
elnökének 

neve és lakhelye 
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Kivetési lajstrom 
azokról a költség járulékokról, melyek a közös birtokosok gyűlésének 18 évi 

hó n tartott gyűlésének határozata szerint az 
1898. évi XIX. törvényczikk 32. %-a alapján az alább megnevezett közös bir

tokosoktól beszedendök. 
Fizetési határidő 
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XIII. minta. 
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szám. közbirtokosság elnökétől. 

Hátraléki kimutatás 
azokról az összegekről, melyek a közös birtokosok 18 hó 

n tartott gyűlésének határozata szerint az 1898. évi XIX. törvényczikk 
33. §-a értelmében az alább megnevezett közös birtokosoktól a közadók módjára 

behajtandók. 
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XIV. minta 

A volt úrbéresek (telkes gazdák) osztatlan 
tulajdonában levő közösen használt erdő és kopár terület 

szavazásra jogosult tényleges közös birtokosainak jegyzéke 
az arányrészek kitüntetésével. 
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