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BIRÓ ALBIN

Az 52 település három-há-
rom képviselője kap meg-
hívót, és az alapszabály 

szerint legkevesebb fele plusz 
egy jelen kell legyen. Ebben a 
dologidőben, amikor a gazdál-
kodó ember legszívesebben el 
sem mozdul a mezőről, elég 
vakmerő gondolat déli órában 
hívni össze a gyűlést. Ennek el-
lenére közel száz ember jelent 
meg, a megyei önkormányzat 
nagy tanácsterme a telt ház ér-
zetét keltette, így alkalmas volt 
arra, hogy a közösség, a volt 
Csíkszék erejét, képviselőinek 
elhivatottságát mutassa.

AZ ÜLÉS CÉLJA

Az ülésnek két alapvető cél-
ja volt: egyik a 2014- es mér-
leg elfogadása, a másik egy új 
igazgatótanácsi tag megválasz-
tása, miután Korodi Attila mi-
niszterré való kinevezésekor 
lemondott. Természetesen be-
számolót is tartottunk, amit 
tömöritve ideírok, vigyázva arra, 
hogy a szemelvényekben megje-
lent részleteket ne ismételjem. A 
beszámoló 2014-ről szól. Azért, 
hogy az olvasók számára is ért-
hető legyen, néhány mondatban 
összefoglalom az előzményeket.

AZ ELŐZMÉNYEKRŐL

2005-ben a 247-es törvény és 
a telekkönyvek alapján négy te-
lepülés, Bélbor, Gyergyóholló, 
Gyergyótölgyes és Borszék föld-
osztó bizottságaitól a Csíki Ma-
gánjavak kérte vagyonának 
visszaszolgáltatását. Össze-
sen 21680 hektár erdő-, kaszá-
ló- és legelőterületről van szó. 
Községenként az ebből a terü-
letből a község adminisztratív 
területén található részt kér-
ték. A 21680 hektár a két vissza-
szolgáltatási törvényben (1934, 
1946) foglalt területek össze-
ge. A borszéki hivatal azonnal 
jelezte, hogy a fürdővárosnak 
egyáltalán nincs erdeje (emlé-
keztetnék, hogy a magánjavak 
birtokából ez a település sem-
mit nem kapott), a másik há-
rom település viszont három 
sorban hivatkozva a 83/A/12. 
02..2004, a 330/R/5.04.2002 és 
a 13/A/25.02.2003-as marosvá-
sárhelyi táblabírósági végzé-
sekre visszautasította a kérést. 
Zárójelben jegyzem meg, hogy 
a 247/2005-ös törvény ezen vég-
zések után jelent meg, a 2002-
es végzés a kászoni területre 

vonatkozott, a 2003-asra és a 
2004-esre viszont nem volt vég-
leges döntés, a mai napig fel 
van függesztve a legfelsőbb bí-
róságon.

Törvény szerint ezeket a 
visszautasító határozatokat 
a megyei földosztó bizottság-
nál lehetett megfellebbezni. 
Ez határidőn belül meg is tör-
tént 2006 januárjában. 2006-tól 
sok prefektus, alprefektus és 
prefektúrai titkár megfordult a 
megyeszékhelyen, de 2012 de-
cemberéig senki nem volt haj-
landó a tekintélyes terjedelmű 
erdő, illetve a csíki lakók mint 
tulajdonosok sorsáról rendel-
kezni. 2012 februárjában vá-
lasztott új vezetőséget a Csíki 
Magánjavak közgyűlése, amely 
elsősorban ezekre az erdőkre 
összpontosított.

A FÖLDOSZTÓ BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

Több levelet, tájékoztatót, ké-
relmet fogalmazott meg, ami-
nek hatására a földosztó bizott-
ság végre döntést hozott. Sajnos, 
a döntés meghozatalakor, bár a 
247-törvény alkalmazási normá-
ja is előírja és minden beadvá-
nyunkban kértük, a magánjavak 
képviselőit nem hívták meg, így 
sok lényeges információ nem jut-
hatott el még azokhoz a bizott-
sági tagokhoz sem, akik megért-
hették volna. Így nem egyönte-
tűen, de visszautasították a fel-
lebbezési kérelmünket. A bizott-
ság következtetése: A Csíki Ma-
gánjavak nem tehet le vissza-
igénylési kérést a földtörvények 
alapján. Tehát nemcsak vissza-
kapni, de még visszaigényelni 
sincs joga a Csíki Magánjavak-
nak azt a tulajdont, ami a telek-
könyvek szerint az övé volt, amit 
a történelem során már három-
szor visszakapott. Ebből két al-
kalommal a román államtól kap-
ta vissza, törvény alapján. A ma-
gánjavak bejegyzését és jogfoly-
tonosságát két végleges és visz-
szavonhatatlan bírósági végzés 
bizonyítja.

Nézőpont kérdése, és volta-
képpen nincs nagy eredménybe-
li különbség a bizottság pozitív 
vagy negatív döntése között. Pél-
dának okáért 2001-ben ugyanaz 
a bizottság visszaszolgáltatott a 
Csíki Magánjavaknak 2800 hek-
tár erdőt Kászonban, sőt a bákói 
erdészettel lefolytatott perben 
érvelt e döntés jogossága mel-
lett, mintegy következésképpen 
a csíkszeredai bíróság és tör-
vényszék igazat adott neki, a 
táblabíróság viszont nem. Most 

a bizottság visszautasító lépés-
sel kezdett, a magánjavak felleb-
bezett, a maroshévízi bíróság a 
bizottságnak adott igazat. A tör-
vényszék a törvények megválto-
zása miatt most már végleges 
döntését ezután hozza meg, és 
ennek függvényében kell vagy 
nem kell majd nemzetközi bíró-
ság elé vinni az ügyet. Termé-
szetesen a 2012-es döntés nem 
érinthette és nem is érintette túl 
pozitívan Csíkszék közgyűlés-
be tömörült képviselőit, hiszen 
ez a vagyon évente 2,5-2,8 szá-
zalékkal csökken (ennyit vágat 
ki a Romsilva évente, és tizenöt 
évvel számolva ez több mint 40 
százalék). Ennek hasznát bizo-
nyosan nem a csíkszéki nép él-
vezi együttesen Holló, Bélbor és 
Tölgyes lakóival. Az abszurdum 
ebben a képletben az, hogy a 
földosztó bizottság szintén a vi-
dék képviselőiből áll.

VISSZAKANYARODÁS

Ideje visszatérni a közgyűlé-
si beszámolóhoz.  2014-ről lévén 
szó, azzal kellett kezdeni, hogy 
elmondtuk, a 2013 tavaszán el-
kezdett per a maroshévízi bíró-
ságon tizenkét tárgyalás után 
elbukott. A megyei földosztó 
bizottság, a Romsilva Hargita 
megyei kirendeltsége, a pénz-

ügyminisztérium Hargita me-
gyei kirendeltsége, a három he-
lyi földosztó bizottság (Holló, 
Bélbor, Tölgyes) kifogásait el-
fogadták, az érdemi tárgyalás-
ra nem került sor, nem engedé-
lyezték a Csíki Magánjavak ké-
rését szakértői vélemény elké-
szítésére, tanúk kihallgatásá-
ra vonatkozóan. Ezt a döntést 
megfellebeztük a csíkszeredai 
törvényszéken (az itteni fejle-
ményekről egy következő sze-
melvényben fogok írni).

A mérlegből és a beszámo-
lóból kiderül, hogy a Csíki Ma-
gánjavaknak jelentős költségei 
vannak, és még jelentősebbek 
lesznek, ahogy haladunk felfe-
lé az igazságszolgáltatás lép-
csőin. Ilyen jellegű költségek 
mindig is voltak, és az épp reg-
náló vezetőség vállalta magára, 
hiszen az alakulástól kezdve 
levéltári dokumentumokat kel-
lett böngészni, telekkönyvi má-
solatokat készíttetni, utazni, 
tárgyalásokra járni, pereket in-
dítani, szakértőket, végrehajtó-
kat, ügyvédeket dolgoztatni.

Azért, hogy ezt a pénzügyi 
terhet levegyék a soros vezető-
ség válláról, Mihály Deák Imre 
gyergyóditrói küldött javasolta, 
hogy a közbirtokosságok támo-
gassák a Csíki Magánjavakat, 
érvelés is elhangzott emellett 

Mátéffy Győző somlyói küldött 
részéről, miszerint ez azért is 
lenne méltányos, mert a köz-
birtokosságok tagsága együtte-
sen megegyezik a Csíki Magán-
javak tagságával. Ezt a javasla-
tot a közgyűlés elfogadta, és mi-
vel a legtöbb közbirtokosság ve-
zetője jelen volt, meggyőződé-
sem, hogy be is fogják tartani. 
Az igazgatótanács megürült he-
lyére Kolumbán Tibor ügyvédet 
javasolták, akit titkos szavazás-
sal a közgyűlés megválasztott.

KÖVETKEZTETÉS

Következtetésként megállapí-
tom, hogy a közgyűlésen sokan 
vettek részt, minden település 
képviseltette magát, így a tel-
jes Csíkszék ereje megmutat-
kozott, és a jelenlévők bíznak 
abban, hogy előbb vagy utóbb, 
hazai vagy nemzetközi szin-
ten lesz igazságszolgáltatás, és 
visszakapjuk vagyonunkat. És 
ami a legfontosabb, a jelenlévők 
hajlandók tenni ez ügyben.

Már a tizenhatodik szemel-
vény óta adós vagyok a csíksze-
redai ingatlanok birtokállási 
lapjával, ami kétszer egymás 
után kimaradt a lapból helyszű-
ke miatt. Most befért, így sike-
rül kapcsolatba hozni a május 
12-én megjelent térképpel.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (18)

Közgyűlés a Csíki Magánjavaknál

A csíkszeredai ingatlanok birtokállási lapja

A fenti címet olvasva bárki rávághatná: na, és mi 

ebben a szenzáció, miért kerül az újságba, hi-

szen minden egyesület, közbirtokosság, minden 

hivatalosan bejegyzett szervezet tart közgyűlést. 

A következő sorokban próbálok erre a felvetésre 

választ adni. Elsősorban a „köz”, másként szólva, 

Csíkszék Közönsége vagy Csíkvármegye Közön-

sége, a Kászonoktól Ditróig az összes csíki határ-

őr települést jelenti, több mint 200 ezer embert.


