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Miután a múlt héten 

vázlatosan bemutat-

tam a Csíki Magánja-

vak tulajdonában lévő 

területeket és épülete-

ket, joggal tevődhet fel 

a kérdés: milyen alapon 

ír alá valaki 2014-ben 

mint a Csíki Magánja-

vak tagja, vezetőségi 

tagja, elnöke vagy 

alelnöke. Egyáltalán 

hogyan használhatja 

a többes szám első 

személyt, beszélhet a 

mi vagyonunkról, a mi 

felemelkedésünkről, 

mindezt úgy, hogy a 

volt Csíkszék ma itt élő 

összes lakójára gondol?

Nyilvánvaló, hogy a dolgok 
nem haladtak a r endes 
kerékvágásban, hiszen 

ha úgy haladtak volna, már 
több mint tíz éve nem lenne 
más gondjuk a magánjavak ve-
zetőinek, mint hogy hatékonyan 
gazdálkodjanak a visszakapott 
vagyonnal, és a köz össég elvá-
rásaival összhangban ott se-
gítsenek, ahol a leg nagyobb a 
szükség, és ahol Csíkszék a leg-
inkább fejleszthető.

A lehangoló eredmények el-
lenére nem lehet azt monda-
ni, hogy semmilyen lehetőség 
nem adódott a ’90-es változások 
után, hiszen 2000-ben törvény 
látott napvilágot, ami lehetővé 
tette az újraalakulást, akárcsak 
a többi közbirtokosság esetében. 
Fel tudtuk kutatni a va lamikori 
vagyont, jogunk is volt azt visz-
szakérni, és élhetünk a remény-
nyel, hogy az igazság győzni fog, 
és mi ismét szabadon használ-
hatjuk vagyonunkat.

VONATKOZÓ TÖRVÉNY 2000-BŐL

2000 januárjában 1-es szám-
mal jelent meg a z a t örvény, 
amelynek 26-os és 28-as cik-
kelye vonatkozott a Csí ki Ma-
gánjavak helyzetére is. A 2 6-os 
cikkelyben meghatározzák a kö-
zösségi jogi formákat, így fellel-
hetjük a „közbirtokosságokat”, 
a „határőrök erdővagyonát”, va-
lamint „különböző elnevezéssel 
megjelenő más egyesületi for-
mákat”. Ugyanakkor leszögezik, 
hogy ezen jogi személyek törvé-
nyes képviselője kérésére egyet-
len birtoklevelet kell kibocsátani 
tulajdonosként megnevezve az 
imént felsoroltakat. Ennek meg-
felelően a Csíki Magánjavak köz-
birtokossági egyesület született 

újra. A m ásodik pont világosan 
fogalmaz: „ezeknek az egyesü-
leteknek a t ulajdonukban volt 
teljes területet vissza kell szol-
gáltatni”.

AZ A BIZONYOS 28-AS CIKKELY

A 28-as cikkely a következő-
képpen hangzik:

1. A 26-os cikkelybe foglalt er-
dős területek adminisztrálásá-
nak megszervezése érdekében 
és az adminisztrációt illető fe-
lelősség meghatározása végett 
a jogosult személyek ennek a 
törvénynek az alapján az ere-
deti egyesületi formában szer-
veződnek újra;

2. A törvény hatályba lépésé-
től számított 90 napon belül egy 
ad-hoc bizottság kéri a területi-
leg illetékes bíróságtól az egye-
sületi forma elismerését;

3. A kéréssel együtt ez a bizott-
ság leteszi a bíróságra az egye-
sület statútumának hitelesített 
példányát, amely tartalmazza 
az egyesület szervezeti felépí-
tését, vezető testületeit, az er-
dők adminisztrálásának módját 
az ide vonatkozó törvényeknek 
megfelelően, a tagok jogait és 
kötelességeit, a felelősség meg-
állapításának módját, büntetés 
alkalmazását, az egyesület fel-
oszlatását stb.;

4. A bírósági határozat által 
közös gazdálkodáson alapuló 
egyesületek (…) visszaszerzik 
jogi személy minőségüket. Ez a 
bírósági határozat a bíróság ál-
tal vezetett külön regiszterbe 
jegyeztetik be.

5. A kö zös tulajdonban lévő 
erdős területek osztatlan tulaj-
donban maradnak az egyesüle-
tek fennállásáig;

6. Az oszthatatlan egyesüle-
ti forma tagjai nem idegeníthe-

tik el a s aját résztulajdonukat 
az egyesületen kívül álló sze-
mélynek;

7. Ezen egyesületek terüle-
tei semmilyen formában nem 
elidegeníthetők, sem részben, 
sem egészben.

ADOTT VOLT A TÖRVÉNY

A törvény tehát adott volt, 
csupán alkalmazni kellett. Né-
mi szerencsével előkerült az 
alsótölgyesi területek térképe 
és telekkönyve, azt a kataszte-
ri hivatal segítségével beazono-
sítottuk és átszámoltuk holdból 
hektárba, majd a 2000-ből szár-
mazó 1-es és az 1990-ből szár-
mazó 18-as törvények előírásai 
alapján hozzáfogtunk a tulajdo-
nosok egyéni kéréseinek ösz-
szegyűjtéséhez. A meg yei ta-
nács akkori alelnöke, Zsom-
bori Vilmos és a polgármeste-
rek, valamint az akkor újraala-
kulóban lévő közbirtokosság-
ok hozzáállásának köszönhe-
tően 2000. március 10-én már 
letehettük a k ászoni és ágasi 
polgármesteri hivatalokhoz a 
közel nyolcezer egyéni kérést 
az igazoló dokumentumokkal 
együtt. Bár akkor még nem vol-
tunk Felsőtölgyes I. térképének 
és telekönyvmásolatának bir-
tokában, a régióban lévő másik 
nyolc község földosztó bizottsá-
gához is folyamodtunk.

A tulajdonosokat illetően a 
magánjavakkal kapcsolatos 
utolsó, Hivatalos Közlönyben 
megjelent törvényre (765/1946), 
illetve annak alapjául szolgá-
ló miniszteri jelentésre hivat-
kozhattunk. Romulus Zăroni 
akkori agrárminiszter előter-
jesztésében így fogalmaz: „is-
mert, hogy a szóban forgó javak 
a kezdetektől a székelyek, Csík 

lakói tulajdonában voltak”. A 
törvény ennél sokkal konkré-
tabban fogalmaz, de erről majd 
másik fejezetben külön tár-
gyalunk. Ezen törvény mentén 
elindulva azt próbáltuk elis-
mertetni, hogy ha valaki a tör-
vény szerint tulajdonos volt 
1946-ban, azáltal, hogy a volt 
Csíkszék területén lakott, az 
tulajdonos 2000-ben is, ha ezt a 
minőségét tudja igazolni.

IGAZOLÁS A POLGÁRMESTERI 
HIVATALOKTÓL

Így született meg a p olgár-
mesteri hivatalok által ki-
bocsátott igazolás,  a m i a 
következőképpen szól: „Jelen 
okirattal igazoljuk, hogy a mel-
lékelt táblázatba foglalt sze-
mélyek X kö zség lakói vagy 
azok örökösei voltak Csík vár-
megyében. Jelen igazolást a 
tulajdonjog visszaállításának 
érdekében bocsátjuk ki (...) 
minden területre és épületre, 
amely közös és oszthatatlan és 
ami egyesületi tulajdon formá-
ban a „ Csíki Magánjavak” név 
alatt volt bejegyezve”.

8000 embernek nem lehe-
tett alakuló közgyűlést tartani, 
ezért minden faluban, több-
nyire a kö zbirtokossági gyű-
lésekkel egyszerre delegáló 
gyűléseket szerveztünk, itt jó-
váhagyták az újjáalakuló Csíki 
Magánjavak alapszabályzatát, 
és a k üldöttek felhatalmazást 
kaptak az egyesület vezetőinek 
megválasztására. Az alakuló 
közgyűlést április 5-én tartot-
tuk, a jegyzőkönyv szerint jelen 
voltak a volt Csík megye közös-
ségeinek képviselői a minden 
közösségben külön megtartott 
közgyűlés jegyzőkönyveinek 
alapján delegálva.

SZEMELVÉNYEK A JEGYZŐKÖNYVBŐL

A jegyzőkönyv napirendje a kö-
vetkező volt: 1. A statútum jóvá-
hagyása; 2. A Csí ki Magánjavak 
igazgatótanácsa összetételének 
jóváhagyása az alábbiak szerint: 
Ráduly Róbert Kálmán, Hajdú 
Gábor, Csíszer Vilmos, Keresztes 
Vencel, Gál Lajos, dr. Garda De-
zső, Kolumbán Lajos, Ilyés Béla, 
Benedek Imre; 3. A cenzorbizott-
ság összetételének jóváhagyása 
a következők szerint: Biró Albin, 
Nagy Benedek és Romfeld János 
– tagok, Tánczos Barna, Minier 
Gábor, András Ferenc – póttagok.

A közgyűlés felhatalmazza Ke-
resztes Vencel és Csíszer Vilmos 
urakat, hogy a st atútumot köz-
jegyző előtt aláírják és tegyék 
meg a szükséges lépéseket a jogi 
személyek nyilvántartójába való 
bejegyzésért.

A szükséges lépéseket meg-
tették határidőn belül, így 2000. 
április 14-én megszületett a bí -
rósági végzés, amely jóváhagy-
ja a Csí ki Magánjavak kérését a 
2000-ből származó 1-es törvény 
28-as cikkelyének 1-es, 2-es,3-as 
és 4-es bekezdése alapján, a me-
zőgazdasági és erdős területek 
tulajdonjogának helyreállításá-
ra (…), és elrendeli a k özbirto-
kossági egyesület bejegyzését a 
jogi személyek különleges jegy-
zőkönyvébe. Fellebbezni 15 napig 
lehetett, erre nem került sor sen-
ki részéről, így a bírósági végzés 
végleges és visszavonhatatlan 
maradt. Az alapszabály szerint 
az igazgatótanács saját köréből 
választ elnököt, alelnököt és tit-
kárt, a Csíki Magánjavak hivata-
los képviselőjét. Erre hamarosan 
sor került, így az újraalakult 
Csíki Magánjavak elnöke Hajdú 
Gábor, alelnöke Garda Dezső, tit-
kára Ráduly Róbert Kálmán lett.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (3.)

A Csíki Magánjavak újraindulása

Telekköny az Uz és a Csobányos völgyében lévő, 5 ezer hektár területrőlTelekkönyv a felsőtölgyesi területekről. 30 ezer hektár szerepel rajta


