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Amidőn 1964. október 1-ével az erdőbirtokossági erdők 
legnagyobb része a termelőszövetkezetek /TSZ-ek/ használataba 
került, gyakorlatilag megszűntek a tébb mint loo éves múltra 
visszatekintő, az ország erdeinek mintegy 1 }  %-éti kitett erdu- 
közbirt'okosságok, ill. erdőközösségek. Mielőtt ezek feledésbe 
mennének, elevenítsük fel gazdaságtörténetünk úttörő jelentő
ségű, közösen gazdálkodó társulásainak történetét. Az ilyen 
erdők társadalmi jelentőségét elsősorban az adta, hop;y tulaj
donosaik a legújabb időkig telkes gazdók és az ország szegé
nyebb paraszti réteget képezett jobbágyok és zsellérek leszár
mazottai- voltak.

Az erdőbirtokossági erdők közel l^o éves története 
háromféle társadalmi rendszert érint. Kialakulásuk a jobbágy
rendszer végén, működésűk és virágzásuk a kapitalizmusban s 
csaknem teljes /Baranya megyében teljes/ megszűnésük szocia
lista társadalmi rendszerünkben történt.

A felvilágosodás eszméi által meginditott, az 1792-es 
francia forradalomban megvalósult szellemi forrongás eszméi 
a XIX. század- elejére hazankba is eljutottak. Az állampolgári 
egyenlőség megvalósulását mind többen sürgettéki A jobbágyok 
és a zsellérek a nemesi, kiváltságot jelentő "birtokviselési 
jog’Vgal nem rendelkeztek, ők a foldesúr hatalma alatt állot
tak, aki bizonyos szolgáltatás /jobbágyi teher, vagy -urbér/ 
teljesitése fe.iében részükre mezőgazdasági területi használa
tot, erdejében tűzifa és épületi-fa faizási, legelőin és ná
dasaiban pedig legeltetési és nádlási jog gyakorlását engedé-
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lyezte. Legelő hiányában erdei legeltetést engedélyezett, 
faizási szolgalomért viszontszolgálat volt kötelező, igy a 
telkes gazdáknak "6 lábnyi bécsi ölfát vágni, rendesen össze
rakni és 2 ;mérföldnyi távolságon belöli helyre elhordani", a 
zselléreknek "1 /2 bécsi ölet összevágni és a vágásban rakás ol-, 
ni” kellett^1^. Joga volt/a földes úrnak arra, hosy erdejének^ 
egy részét faizás céljára kihasítsa, sőt jobbágyainak enge
délyt adhatott arra is, hogy erdőterület őrtolásaval un. irt-, 
ványföldekfet létesítsenek.

A közbirtokosságokról és az úrbéri rendezésről szóló. 
1836. évi X. és XII. tc-ek jogot adtak a földesúr részére a 
jobbágyi kötöttségek megszüntetésére. Az 1836. évi X. te o.§- 
ának d. pontja, továbbá az 1836. évi XII. te* 1 §-a szerint 
"amely közbirtokosságban még nincs behozva a törvényes arány 
ha a birtokosok, vagy a jobbágyok nagyobb része az úrbéri ren 
beszedést kivárná, ez eszközlendő". Továbbá: "Arányosság tár
gyaiul szolgálnak a közösségre tartozó minden haszonvételek,
úgy azok, amelyek jelenleg közös és egyiitti használattal bir-

/ o  /nak, valamint azok is, amelyek a ködösből szakittattak elIT/w 
Az úrbéri rendezés alapja az úrbéri telek, vagy a teljes úr- ; 
béri telekállomány volt, amellyel a földesúr az úrbéri tarto
zás teljesítését biztosította. Ez 1 hold belsőségből /ház, ud 
var, kert/ és 2o-6o hold között váltakozó külsőségből /szán
tó, rét/ állott. Az ilyet’ birtokló jobbágy volt a telkesgazda 
Voltak fél-, negyed- és nyolcad- telkesgazdák. Az ennél ki
sebb telekkel biró jobbágyok voltak a házas-zsellérek. Az úr
béri rendeléssel a földesúr erdejéből, legelőjéből, nádasából 
a jobbágyok /zsellérek/ által addig gyakorolt faizás, legelte 
tés és nádiás haszonélvezetének megfelelő nagyságú terület ke 
rült közös tulajdoni juttatásként kihasitásra, s közösen 
juttatott ingatlanon belül az egyes úrbéresek részere az eket 
megillető részaranyok szerinti arányosítás történt.

Amidőn- a jobbágyok felszabaditasa az 1848. évi IX.te
kéi törvényerőre emelkedett, vagyis a jobbágyság megszűnt, aú 
eddigi kötöttségeiktől megszabadult jobbágyok teljes jogú ál
lampolgárok lettek. Ez a törvény nem csak a jobbágyok tehervj

6613 6



selési kötelezettségeit, hanem tulajdonszerzési jogaikat is 
rendezte. A törvény értelmében a jobbágyok felszabaditása nem 
a földesúr jóindulatától függött, hanem a törvényben elréndel- 
tek szerint volt kcüeies a volt jobbágyainak faizási, legelte- 
tési és náalási jogának megváltásaként birtokából ennek megfe
lelő nagyságú területet kihasitani és ezek tulajdonába adni. 
így alakultak ki a volt úrbéres erdő- és legelőbirtokossá^ok.
Az eracre vonatkozóan az 1848. évi X. te. 4.§-a szerint "oly 
helyeken, ahol a földesurak volt jobbágyai a faizást a földes
úr erdejében gyakorolják és e tekintetben különösen kihasitott
erdőrésszel ellátva nincsennek, a faizási haszonélvezetnek el-

/ Vkülönítve leendő gyakorlasára eljárás indíttassékn/ ■// #

Az úrbéri elkülönítésről és arányosításról szóló tör
vények az egyéni tulajdon korlátlan érvényesítését biztosítot
ták. Ez a tulajdonjogi szabadság abban nyilvánult, hogy birto
kaikkal /Szabadon rendelkezhettek, elidegenithették, erdeikben 
minden megkötöttség nélküli korlátlan fahasználatot gyakorol
hattak.

A szabadságharc bukása és a 48-as törvények hatályta- 
l&nit&sa nem tehette az eseményeket meg nem történtté, ezért 
az 1853. évi május 2-án kelt császári nyilt parancs előírta és 
utasította az úrbéri törvényszéket, hogy az egyes jobbágyokat 
törvényesen megillető haszonélvezeteket és viszontszolgáltatá
sokat mi módon állapítsa meg. A faizási értéket és a viszont
szolgálatok értékét az utolsó lo év átlaga alapján kellett ki- 
szánitani^’/.

Az 186o. évi októberi diplomával részlegesen visszaál- 
litott alkotmányos életben t.z eddigiek szerint tovább folyt az 
úrbéres rendezés. A rendezés gyors végrehajtását az élet is
• sürgette, mert a szabad faizás l'az erdőgazdaság rákfenéj-e” volt. 
Ez az erdő rendszertelén használatában nyilvánult meg, ezért 
ennek a szolga1 ómnak az- eltörlése és megváltása minden erdő
birtokos részére kívánatos volt. A jobbágyok részére csak épü
leti- és tűzifa faizása veit engedett /jogos/, a tűzifából 
szükségleteiknek megfelelően. Egy telki állomány 8 tűzhely ré
szére biztosított törvényes úrbéri faizást, aminek "fedezésére



megkívánt erdőtér azon mérvben véleményezendők, amint az er
dő minősébe és az éghajlat megkívánják" és szükség esetén egy 
telek után "12 holdnál /I2oo nőies magyarhold/ több erdőtér 
űrbéri fái3ás pótlását kihasítani' javasolni lehet"’ A meg
váltáshoz a jogosultak illetőségét községenként kellett megál
lapítani, a nagyságát 'úgy, hogy további igénnyel^ ne állhassa
nak elő. A szolgalom megváltásánál az úrbéres által végzett 
favágást és a fuvart is számításba vették. A faszükséglet 
nagyságiinak kiszámítását a reális szükséglet alapján /lo év 
átlagával/ végezték.*

Az alkotmányos élet 1867-es visszaállításakor az úrbé
ri rendezés lényegileg már megtörtént. A köcottség nélküli 
erdőgazdálkodás hátránya a rendszertelen fakitermelésben, az 
erdőterületek rohamos csökkenésében nyilvánult meg.

A szabad gazdálkodás első hatályos korlátozását az 
1871. évi LlII.tc. hozza, amelynek 32. §-a a közös tulajdonú 
erdőbirtokokra vonatkozóan a hatósági felügyelet melletti kö
zös gazdálkodást rendeli el: "A volt úrbéresek számára kiha
sítandó erdő bér mint ezeknek közös erdeje kezelendő s a gaz
dálkodás az új erdőkre nézve fennálló, vagy ezután kibocsáj-
tandó szabályok szerint közigazgatási hatóságok felü^yele- 

> /6/te alatt gyakoriandoM/ ' További megszorítást ad az 1871. évi 
LV.tc, amely az egyéni elkülönülést csak akkor engedi meg,
"na az egyéni elkülönülésre a közös erdőbirtokból loo hold, 
vagy annál nagyobb terület esik, a többi részes felek a kö
zösségből ki nem léphetnek, hanem a közös birtok használata

/ n  /csak részarányok nagysága szerint történhetlf/ f/ .

Az I879. évi XXXI.te. /erdőtörvény/ második, fejezete 
a kötött erdőbirtokok szakszerűbb erdőgazdálkodása céljából 
az üzemtervi kényszert rendelte el. A volt úrbéresek erdeire 
vonatkozóan még azt is, hogy "hol az erdő.a volt úrbéreseket 
megillető szolgalommal van terhelve, - ezen szolgalomnak - 
úgy, amint; az 1848. évi január hó 1-én érvényben volt és a 
mint ma is gyakorlatban van, minősége, terjedelme és értéke, 
valamint a szolgalmányosok által teljesített, vagy teljesí
tendő viszontszolgálatok minősége, terjedelme és értéke a
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gazdasági tervben szintén kimutatandó. u "A gazdasági tervtől 
önkény szerűen eltérni" nem volt szabad^/• A törvény 21-22 §- 
ai az erdő kezelésére és őrzésére szakképzett "erdőtisztek’1 

és"erdőőrök" alkalmaztatását irták elő.Minthogy az erdőtör~ 
vény utóbbi előirása a v^lt úrbéres erdők esetében ezek cse
kély jövedelmebősége miatt általában nem volt végrehajtható, 
született meg az 1898. évi XIX. te., amely "a közbirtokosságok 
és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő közösen hasz
nált erdők .... gazdasági ügyvitelének'szabályozásáról", 
vagyis ezeknek az erdőknek kötelező állami kezeléséről és 
törvényhatósági felügyeletéről szól* A törvény szerint ez 
csak "azon teendők ellátására szorítkozhatott, amelynek végr 
zéséhez erdészeti szakképesetés volt szükséges". Az erdő va
gyon állagával és hasznával a közbirtokosok szabadon, rendel
kezhettek. A 19•§ "állami kezelési költség"-ként. évi átalány 
fizetésének kötelezettségét is előírta,. amelyet a főhatóság 
/H A/ 5 évenkint törvényhatóságonként állapított meg. Törvény- 
hatóságon belül az egyes erdők tulajdonosaira eső járulékot a 
terület nagysága és jövedelmezősége alapján a vármegye arány- 
lagosan állapította meg, de úgy, hogy a kát.holdankénti járu
lék legmagasabb, összege a legkisebbnek a háromszorosánál na
gyobb nem lehetett. Az átalány fizetésen felül az erdőbirto
kossági társulatoknak az "erdei szakszemélyzet" munkájához 
szükséges kézi munkaerőt, a község határán be^ül szükséges fu
vart, és ha a munkák 1 napnál -tovább tartottak, szálláshelyet 
is kellett biztositaniok. A törvény második cime a- közbirto
kosság! és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonába;, lévő közö
sen használt erdők gazdasági ügyvitelének szabályozásáról ren-* 
delkezik. Elrendeli "szabályzat" összeállítását, a k£zös bir
tokosok gyűlésének szükség szerinti összehívását, rendelke
zik a közgyűlési határozatokat végrehajtó közegekről/ választ
mány, eydegazda, pénztárnok/. A közgyűlési’ határozathozatal
nál "az arányréecek szerint számított többség" döntött /28.§/. 
Az arányrészek tulajdonosairól "jegyzéket" kellett vezetniük, 
a közös temekét, költségeket és a bevételeket a jogosultság 
arányában kellett felosztaniok /3 1*§/^^. ^

Minthogy előfordult, hogy a közös erdőt a- birtokosok 
egymás között felosztották és egyénileg használták, ia 4937/19o3 
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számú kúriai döntvény ezt törvénytelennek nyilvánította és 
kimondotta, hogy ezekben .az erdőkben fahasználatot csak öl 
társulatnak mint jogi személynek van joga gyakorolni. Hogy 
ilyen atrocitások Baranyában nem fordultak elá, az a hatás.os 
ellenőrzés következménye v^lt. A Baranya vármegyei erdőbirto- 
kosöágok szakmai kezelését, és ellenőrzését az 1898. Névi XIX. 
te. alapjón szervezett Pécsi Állami Erdőhivatal és az alája 
rendelt Pécsvidéki és Siklósvidéki Járási Erdőgondnokságok 
végezték. ^

Az erdőbirtokosságok erdőgazdálkodásának biztonságát 
az 1 8 7 1. évi LV. te. helyébe lépett 19o8.évi XXXIX.te.fokoz
ta- azáltal, hogy "sem birtokrendezési, sem polgári peres el
járással közös érdekből a már befejezett arányositási eljá
rás után. egyéni illetményeket elkiilöniteni nem lehet

A földművelő nép földhöz juttatásáról szóló, még a 
polgári forrad&loiá idejében alkotott 1919* évi XVIII. néptör
vény kijelenti, hogy a;: erdők általában nem, illetve csak ak
kor sajátíthatok ki, ha ezt a nép érdeke kívánja, de csak a 
szükséglet kielégítés ének határáig. Ezekben a kisajátított 
erdőkben is közösen kell gazdálkodni. A kisajátítási eljárás
ba nem vont erdőterületeken az addigi tulajdonos gazdálkodá
sát ' a néptörvény továbbra is biztosította. Ennek a törvény
nek teljes végrehajtása nem történhetett meg egyrészt azé^t, 
meft a Tanács-köztársaság által kiadott, a földről szóló dek
rétum a földöt /t^iiát *az erdőt i^/ Össznépi tulajdonnak nyil
vánította, másrészt, mert a Tanácsköztársaság bukása után a 
forradalmak előtti jogszabályok leptek újból-é^tbe.

\a.z erdészeti igazgatásról s*óló 1923* évi XVIII.te. 
az addigi szervezeti felépítést, tehat az állami erdp;friyáta- 
lokat és a járási erdőgondnokságokat megszüntette. Az igaz
gatási és a7. állami /kincstári/ erdőgazdálkodást szervezeti
leg egyesítette. így alscfokon a m.kir. erdóhivatalok /ezek 
csak.ott kerültek, felállításra, ahol nagyobb^kiterjedésű kor
látolt forgalmú erdőbirtokok tulajdonosai állami kezelésre 
szerződést kötöttek/, középfokon a m.kir.erdőigazgatóságok a 
beosztott erdőfelügyelókkel, felsőfokon a földművelésügyi
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miniszter volt a felügyeleti szerv.'Baranya vármegyében m.kir. 
erdőhivatal szervezésére nem került sor, mert Pécs város er
dei sa.iát kezelésben voltak, más nagyobb kiterjedésű korlá
tolt forgalmú erdőbirtok pedig nem volt. Az erdőbirtokossá
gok feletti ellenőrzést és az állami kezelést a Pécsi M.Kir. 
Erdőfelügyelőség látta el 4 erdőfelügyelőiével. A Pécsi Erdő- 
felügyelőség a Kaposvári M.Kir.Erdőigazgatóság alá tartozott. 
Baranya vármegyében ekkor 2192o kát.hold áll??,mi kezelésű er
dőből 289 volt úrbéri erdő- és legelőilletőségü 2oo69 kát. 
hold és .2 közbirtokosság! erdő 515 kát. hold területtel^^^.

Az 1935•IV*te /Az erdőkről és a természetvédelemről/ 
231-234 §-ai rendelkeztek az államerdészeti igazgatás új szer
vezeti beosztásáról. Ez hármas tagozatú erdészeti szervezet 
felállítását rendelte el. Alsó fokon a* erdőfelügyelőségek, 
középső fok^n az erdőigazgatóságok, felső fokon az EM. állot
tak. összesen 6 erdőigazgatóságot és 24 erdőielügyelóséget 
/ezek közül egy erdőfelügyelőségi kirendeltség/ állitottak/IP/fel7 ' . Az erdofelügyelőségek áz állami kezelés munkáit já
rási erdészeik útján végezték. A Baranya vármegyei erdőbir
tokosságok állami kezelését a pécsi erdőfelügyelőség látta 
el.

Az erdőtörvény^^ 146.§-a alapján a közbirtokossá
gok, a volt sir béres erdőbirtokosságok, vagy ezek csoportjai
nak "közös érdekeik hatályosabb előmozdítása céljából” erdő
birtokossági társulatokká kellett alakulniok. Az 1913* évi 
X.tc. rend-elkezései, alapján megalakult legeltetési társulatok, 
amennyiben erdőterülettel rendelkeztek, az 1935* évi IV.te. 
146.§ /2/ érteimében nem voltak kötelesek erdőbirtokossági 
társulattá alakulni, csak az alapszabályukat és a, legelőrend
tartásukat kellett az erdőtörvény szellemében kiegészíteniük.

Az erdőtörvény 166-167 §-ai a 4937/19o3 s-z. kúriai 
döntvényt iktatta törvénybe, amidén kimondotta, bor.;v ”Az 
erdőbirtokossági társulat megalakulásával a közös va
lamint minden egyéb .közös ingatlan és ingó vagyon -oaiajdona 
az erdőbirtokossági társulatra száll át és az egyes tagokat 
csupán a vagyonnak ebben a törvényben szabályozott közös



használata és az ezzel 3éró -jogok illetik meg11. Tehát az er
dőbirtok_sági társulatokat jogi személyeknek deklarálta, a
188.§ /3/ értelmében pedig a történelmi eredeti! erdőközössé
gek /a közbirtokosságok és a volt úrbéres erdőbirtokosságok/ 
megszűntéket nem mondhatták ki. A volt tulajdonolok tulajdo
ni hányadai ./a törvény 1 5o.§-a alapján/ használati illetőség- 
gé alakultak át. Erről névjegyzéket kellett Összeállítani*
Ennek alapján állapították meg az egyes használati lletősé- 
gek nagyságához igazodó szavazatok számát és osztották fel a lv 
jövedelmet. 1

Az erdőtörvény aN társulatok j ^képességét annyiban Korlátozta, $ 
hogy ingatlanuk, vagy annak egy részének elidegenítése csak az 1 
M  hozzájárulásával történhetett /1 6 5*§/, továbbá a befolyt 
összeget a megmaradt erdő "jókarba helyezésére", vagy fej
lesztésire kellett forditaniok.

Az 1935« évi IV. te. VI. fe.iezete az állami kezelés
re vonatkozóan az 18SS. évi XIX.te.-ben foglaltakat továbbra 
is érvényben tartotta. Az állami kezelés az üzemterv készíté
sére, a szakmai tervező és kijelölési munkákra,továbbá az 
anyag- /és a pénzkezelés ellenőrzésére vonatkozott, de nem 
terjedt ki ak erdőgazdasági munkák végrehajtására és magára 
az anyag-/ és a pénz kezelésébe /66.§/.

Az erdőtörvény életbelépésétől /1935-IV.25/ alig 4, 
a végrehatási utasításának /3Joó/ 1 9 3 8 ííí sz./ hatalyba lé
pésétől /193Q.V.1./ alig 1 év után kitört a második világhá
ború. Az erdőbirtokossági társulatok a háború folyamán sza
bályosan gazdálkodtak. A nagybirtokrendszer megszüntetéséről í 
és a földműves nép földhöz juttatásáról szóló 600/Í945. LIE. 
sz.rendelet, illetve az ezt törvényerőre emelő 1945* évi VI. 
te*, továbbá ennek végrehajtási utasítása'az *5&oó/1945 EIJ sz., v 
az erdőbirtokossági társulatokat annyiban érintette, hogy a 
végrehajtási utasitás valamenyi lo kát. holdnál nagyobb erdő 
-állami tulajdonba vételét mondatta ki, igy a lo ^at. holdnál 
nagyobb erdőbirtokossági használati illetőséggel rendelkező 
társulati tag lo kát. holdon felüli területrésze 1945. évi 
március 18-ával a rendelet erejénél fogva Írásbeli juttatás 
nélkül került a Magyar Állam tulajdonába^1^ .  A földreform



törvény végrehajtása folyamán problémák adódtak és ezért azok
ban a községekben, ahol a lakosság Jogos földigényét csak 
részben tudták kielégíteni a 11123.7/194-6 PM.sz. rendedet alap
ján részükre erdő is juttatható volt. Az ̂ erdo csak egyben, 
volt kiadható és a juttatottak kötelesei-voltak erdőbirto
kossági társulatot alakítani. .Baranya vármegyében 38 ilyen 
társulat, alakult 2426 kát.hold erdőterülettel. A földbirtok- 
reform törvény alapján állami tulajdonba került erdőkben 
erdőgazdálkodást a MÁLLERD /Magyar Állami Erdőgazdasági ike
rnek/ erdőigazgatóságai, illetve az alájuk rendelt erdőgondnok
ságai végezték* Ugyancsak a Magyar Állam tulajdonába kerültek 

-az 1946-1948 években kitelepítettek azon erdöbirtokossági 
arányrészei, amelyeket a 11 12 3 7/19^6 I¥ sz.rendelet végrehaj
tása során nem juttattak a földigénylőknek.

Az 113o/1949. Korm.sz. rendelet megszüntette a hasz
nálati illetőségek nagysága szerinti szavazási módot és a tag
ság minden tagja egyenlő szavazattal /I szavazat/ rendelkezett.

Az eraobirtokossági társulatod erdeinek állami keze
lését is a MÁLLERD erdőgondnokságai látták el. Baranyában ek
kor 16 erdőgondnoksag^1^  volt: Kisvaszar, Bakócá, Bükkösd, 
Magyarhertelena, Mecsekj&nosi, Kárász, Zobák, Ketvehely, 
Llecseknádasd, Pécsvárad, Pécs, Árpadtető, Boly^ Izabellaföld, 
Karapancsa. Ezek kerületvezető erdészei végezték az erdőbir
tokossági társulatok évi vágásterületei nak kitűzését, a fa
anyag számbavételét, az erdősítések szakmai ellenőrzését. A 
faanyag kitér: erdőbirtokossági társulatok tagja*^
ikl\al el. A faanyag érté késit ősével kapcsolatban
a baranyai erdőbirtokossági társulatoknál három féle mód ala
kult ki, vagy tevőn árveréssel adták el, vagy tűzifának ki
termelve sarangolva ugyancsak árveréssel , vagy a kitermelt 
faanyagot használati lletőségek szerint osztották el . Az el
ső kétiesetben az év végi pénzmaradványt ugyancsak a haszná
lati illetőségek szerint osztották fel.

Az erdőbirtokossági társulatok erdőgazdálkodása alat
ta maradt & népgazdaság által megkívántnak, ezért az erdő
gazdálkodás szakszerűbbé tété1 éré a 18o76/1951 •#&/!. számú ren
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delet, illetve az E-611-3?/1952, FM-ÁGE?.r: számú együttes uta
sítás az erdőbirtokossági erdőkben a gazdálkodást az állami 
erdőgazdaságokra bizta^1^ .  A közbirtokos sági erdőket a hoz- ;ij 
zájuk legközelebb eső állami erdőtesthez kellett csatolni# 1 

Az új üzemtervezéskor ezekben az erdőkben a hozama zabályozás 
nem elkülönítetten, hanem az allami erdőgazdaságok erdeivel | 
együttesen történt. így az erdőbirtokcssági társulati erdők  ̂
önállósága megszűnt, a tagoknak az v^lt az érzése, hogy er- í 
deiket az erdőgazdaság elvette* Az erdőbirtokcssági társulati 
élet megszűnt, közgyűlést nem tartottak, a névjegyzéket nem 
vezették* Az erdőgazdaság tis*tax Jövedelem cinén kitermelt,: 
fa minden m3-éért- 2,7o Ft-ot fizetett az erdcbirtckossági tár
sulat részére, a tagok saját tüzelőszükségletük kielégítésére 
csak alárendelt minőségű fát /botfa/ kaphattak; -szerszámfa 
/gazdasági fa/ szükségletüket igen gyakran illegális módon 
biztosították: az erdei lopások felszaporodtak. Ez volt a 
helyzet 1956-ban, amikor az október-decemberi politikai fel
lazulás hatására egyes baranyai erdőbirtokossági társulat en
gedély nélküli fakitermelést végzett. «

Az erdőbe rtnko.ssági társulati tagok elégedetlenségének leve-: 
zetésé^e a 39/1957* Korm.számú rendelet és a 3ö/195r?» <"£EF ; 
számú végrehajtási utasít ás^1^  az erdobirtckpsnági társulati 
önállóságát e1isméite, elvileg visszaállítva az 1951 előtti í 
állapotokat, egyben'kimondotta, hogy az erdőbirtokossági 
társulatokat újjá kell szervezni* A munkát a névjegyzék fe- \ 
lülvizsgálásáVal és az állami arányra, zek helyes megállapi- . 
tásával kellett kezdeni. Ezt az állami erdőgazdaságokban $ 
szervezett ideiglenes bizottságok végezték, amelyekben áz ; 
első fokú erdőrendész°ti hatóság /a megye/ is képviseletet 
kapott. Az 19;+4-ben érvényben volt név jegyzékben a községi,^ 
városi, községi bírói, egyházi személyi, egyházi tanító^, 
iskolák, részvénytársaságok arányrészei, továbbá bármely tag 
arányrészének lo kát.holdon felüli többletére a jogutód, a j 
Magyar Állam lett /39/1957* VI.20. Korm.'sz./. Ezt. követte a 
közgyűlés összehívása, amelyen /legkésőbb 1957- évi szept. 
3^-ig/ dönteni kellett arról, hn^/ az erdőtÖrvényben előirt 
kétféle-egyszerű,vagy kiterjedt /állami/- kezelési mód ko-’ 
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zül az erdőbirtokossági társulat melyiket választja# Baranya 
megyében a névjegyzékek felülvizsgálatával és a kezelés faj
tájának eldöntésével 1958* január 31-re!elkészültek. A 344 
Baranya megyei erdőbirtokossági és legeltetési társulat kö
zül 3^3 az egyszerű, 11 pedig a kiterjedt erdőgazdasági ke
zelést választotta' . A kiterjedt kezelést választattak er
deiben az állami erdőgazdaság gazdálkodott és'évente egyszer 
elszámolt az erdőbirtokossági társulatokkal; egyszeri keze
lésnél a tár^lat - az erdőgazdaság szakirányitása mellett - 
gazdálkodott /lásd 1.sz. mellékletet/. A szakmai irányitás 
minél jobb ellátasa érdekében a* állami erdőgazdaság a szak- 
iranyitási csoportot megerősítette és külső erdészeti szerve
zetét felállította. Megkötötték az erdőbirtokossági társula
tokkal az erdő kezeiését szabályozó szerződéseket, elvégez
ték az előző üzemi kezeléssel kapcsolatos ügyek leszámolását, 
a társulatot terhelő erdőkezeléssel kapcsolatos ügyek leszá
molását, a társulatot terhelő erdőkezelési járulék kivetését, 
végül a reájuk háruló irányítási és ellenőrzési feladatokat. 
Kezelési járulékként az 35/1937* OEF.sz. utasitás^1^  alap
ján egyszerű kezelésért 45 Ft/kat.hold, kiterjedt kezelésért 
4o illetéket kellett, kataszteri holdanként fizetniök# 
ízen kívül erdöbirtckossági társulatoknak az állami erdő- 
gazdaságok récére az 5 kiemelt választékit: fürészronk, 
bányafa, talpfarcnk, vezetékoszlop, papirfa- felvásárlás cél
jára fe"1 kellett ajánlani ok. A megvásárolt faanyagod az er-. 
döbirtokosság! tarsulat a területileg illetékes erdészet ré
szére tő mellett, vagy vasúti rakodóra s'zállitva - közös meg
egyezés alapján - adta át. Az igy átszervezett erdőbirtokos
sági társulatok 3 éven át mindkét részről megelégedéssel mű
ködtek.

Az erdőbírtokossági társulatok sorsára is acntő volt 
az 1959. svi 24., illetve az 196o. évi 22.- számú rendeletek 
alapján a mezőgazdaság 196o# évben befejeződött szocialista 
átszervezése. Ennek eredményeképpen Baranya megye valamennyi 
községe termelőszövetkezeti községgé l^tt. Ez az akkor már 25 
éves- erdőtörvény még érvényben lévő előírásait is elavulttá 
tette. Az élet által diktált szükség az erdőgazdálkodás sza
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bályozásának új kodifikációját kívánta. "Az erdőkről és a 
vadgazdálkodásról11 szóló 1961. évi VII. törvénj/2^  16-19 §- 
ai, továbbá á 42. és 4J. §-ok az erdőbirtokos sági erdők to
vábbi sorsáról intézkednek. Részletes utasítást ad á 33/1962. 
Korm.számú végrehajtási ren^elet^21^ a lo-29 §-aiban az ^rdők 
kezelési és használati viszonyainak rendezéséből, as állami, 
és szövetkezeti sz*rvei$ nagyüzemi erdőgazdálkodásának megva
lósítása érdekében. Ez új kezelők közvetlen kijelölése. Önkén
tes erdőcsere, vagy erdőterület rendezése útján történt /Vhr. 
ln.§ 4. bekezdése/.

Az erdőtörvény /EVT/ 8. és 42. §-ai értelmében

- a TSZ községekben és városikban az erdőbirtokossági társa
latok 1962. évi július 1 . napjával megszűntek;

- a volt erdőbirtokossá.gi társulatok erdeiből az állami 
arányrészek az állam tulajdonába kerültek;

- a többi erdőterület az arányrészéknek megfelelően a volt 
erdőbirtokossági társulati tagok tulajdonaivá lettek, de- 
termelőszövetkezeti használatba kellett adni.

- sem magánszemély, sem tanács kezelésében erdő nem maradha
tott, ennek alapján ezeket az erdőket az állami erdőgazda
ság, állami gazdaság, vagy TSZ-ek vették haszonbérbe.

Az 1962. július 1. napjával de jure megszűnt erdő
birtokossági társulatik fejszámolása a 9/1963.OEF számú rész- /22 /letes utasítása' ' alapján Baranyában 1963» őszén kezdték 
meg.-A caranyai erdőbirtokossági erdők kezelési és használa
ti viszonyainak rendezését az OEF irányi^ása- öi'él lett a pécsi 
erdőrendesőségi kirendeltség dolgozói végezték, ^unkájukat a 
rendelet előírása alapján az alábbiak szerint végeztéi*.

T<A. Állami Erdőgazdaság ^

I. Állami erdőgazdaság kezelésébe kell adni
a. a megszánt erdőbirtokossági társulatok állami arány-' 

részét,
más szerv működéséhez nélkülözhető erdőt,
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c. tanácsi erdők közül:
1. az állami erdőgazdaság erdejével ásssefüggőt,
2. a 5n ha-nál nagyobb különálló erdőket,
;♦ a 2 kn-nél nem távolabb fekvő erdőket.'-

%
II.Állami erdőgazdaság inaszonbér 1 etébe~ kell adni ’

a. TSZ községben egyéni használatban lévő erdőket,
b. •; megszűnt erdőbirtokosságok erdeiből a TSZ-en kivül

volt tagok aránvrészei értékének megfelelŐ terű- 
iaiet. , ' > /

III. Államérdeket! üzemeltetesbe kell adni
a. a működő eraőbírtokossági erdőt. \

B_. Allr;::i Gazdaság .
/ ' '

4
I* Állami 3;:.....•:;ug kezelésébe kell adni

a. tanácsi erdők közül az ÁG területén álló, 3^ ha-nál 
kisebb erdőket,

b. az állami erdőgazdaság, által át nem vett tanácsi erdő
ket, ha azok kezelése a'7 ÁG részére gazdaságos.

II. Állami Gazdaság haszonbérletébe kell adni, ha az állami 
erdőgazdaság nem t art igényt az alábbiakra
a. a. megszánt erdőbirtokossági erdők TSZ-en kivül álló 

•tagjai arányrészeit értéküknek megfelelő területtel,
b. TSZ községekben az egyéni használatú erdőterületeket,
c. a működő; erdőbirtokossági társalat erdőterületeit.

C. Vízügyi Igazgatóséit;

I* Vizügyi Igazgatóság kezelésébe kell adpi az árvizvédelmi 
rendeltetésű tanácsi erdőket.

xMeg állapit ás a a 14-/1965 • PM.sz. rendelet alapján történt.
Érd.Ért.1965•23• sz.
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cLasáe, kerület vezető erdészé"-. /részükre a TSZ-nél másod
állást engedélyezve/ biztosított0

4
A- 22/1968* MÉM sz* utasítás^ 2 alapján az állami er

dőgazdaságok' mint vállalatok más gazdálkodó .szervek .felett 
felügyeletei ezentúl nem gyakorolhattak* Az állami erdőren- 
dezőségeken belül erdőfelügyelőségeket fellett ezni,
ezek feladata lett az állami és a TSZ erdőgazdaságok szaknai 
ellenőrzése*

A 32/197o* Korm.sz. rendélet^2^  alapján az egyéni 
erdők is megváltásra kerültek, egyben no-. ~ünt az állami er
dőgazdaságok szakmai irányítási Jo ladat:- szaki rá
nyitó csoport megszüntetését hozta magával.

Az 197o-es cv az erdőgazdálkodás történetében is jele 
tős esztendő s mert tula jdonképpen ekkor kezdődött; meg T3Z~ 
ek önálló erdőgazdálkodása*

.FORRÁSOK

1* Erdodi Adolf: A faizási szolgalom megváltása. Erdészeti 
■Lapok* /E.L./ 1865*277-237,3o9~3I6 

Tagányí Károly: Erdészeti oklevéltár, 1396* I-III.k*
3 . 1-2.!., .je&yz* a l a t t , to v áb b á  Aritay S án d o r: kiadva r  e rd e s z o t i

közigazgatás. 1935.69-7o, 1*
4. -Helm Ervin: Az úrbéri í'aizas megváltása LUr/eben E.L.

..3 862* 117-122.1.
5« Balogh:/ Lászlód Az úrbéri birtokrendezés ügyeben. E*XL. 

1862.208-212.1* 7
6. Trauer Ervin: Az erdőkről és a természetvédelemről szóló

1935: IY^t.-c* és végrehajtása. 19;‘2. {525.i.
7. Ma^y László: A magyar erdők loo éve. Erdőgazdaság* '

1948v 5**6.sz.
8. Erdészeti Zsebnaptár 1919* évfolyam
9. L. 6* jeg.yz./.

10. L. 6. jegyz.
11. Erdészeti Statisztikai Közlemények.IV. füstret 33
12. Magyarország Erdőtiszti Címtára. .19:36*
13. Országos Törvénytár. 1955- ápri 25*
14. Nádor István: Az erdőbirtokossági társulatok helyzetének

rendezése* ERFA*3-956* 5-6.sz.
15* Gya'oay Jenő: Az erdo^azdálkouás Jo éve*--’ fejődése 

nyálban. '1945-1975* 17 1.
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l.sz.melléklet

K i m u t a t á s

Baranya megye erdőbirtokossági és legeltetési társulatai által 
a 59/1957*Korm.sz. rendelet alapján választott kezelési módokról

A kezelő erdé
szet neve

Az erdőbirtokossági és legeltetési társulatok
összes -bői

száma! területe egyszerű kiterjedt
---- kezelesu

száma területe szama területe
hektár hektár hektár

1# Bólyi 59 2522,9o 58 2357,79 1 165,11
2. Vajszlói 47 1811,12 47 1811,12 - -
3. Sellyei 39 H7o,17 39 117o,17 - -
4* Pécsi 27 766,30 25 697,7o 2 68,60

5* Hetvehelyi 34 1419,97 33 1377,96 1 42,ol
6# Alsókövesdi 25 869,70 23 815,lo 2 54,6o
7* Sasréti 15 7 3 1,oo 15 731,oo - -
8* Kisvaszari 26 938,o 7 23 828,43 3 lo9,64
9* Árpádtetői 21 850,07 21 85ó,o7 - -

lo* Kárászi 22 1353,53 22 1353,53 - -
11* Pécsváradi 29 1711,55 27 1567,91 2 143,64

ÖSSZESEN: 344 14142,38 333 13558,78 11 583,60
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2.sz# melléklet

K i m u t a t  á s  
a Baranya megyei erdőbiítokossági társulatok felszámolásáról 

1963-1964- bqn

Erdőbirtokoss'ági 
társulat neve

Erdő
terü
lete
\

Az 1961.VII* törvény végre- 
\ hajtása folyamán

állami TSZ egyéni tulaj
donba

tulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybek e r ü l t

h e k t á r
I. A bólyi erdészet területén

A termelőszövetke
zet neve

1. Átai volt urb. "Virágzó Élet11 
ebt. 1 5 j71 1 5 »ol Áta 

__________________________________________________
2. Be Ívárdi 

Kisheíend IV
28,18

6.46

í w__
4,63

17.o9
"Közps Ut" Belvardgyula

3. Birjáni ebt. Birján I
16,68

0,48
14,16 2,o4 ,fKözös Ut” Belvárdgyula 

ÁG Boly
4. Birjáni volt 

urb. ebt.Kisj alpbf alva
42,98 14,69 28,29

5. Birjáni Lég. 
társ.

15,08

0,46

12,55
2 ,o7_ _

"Közös Ut11 
Belvárdgyula 
ÁG Pécs

6. Bissei volt. 
urb.ebt. 
Bisse II 
Bisse III

38,549,28
^ 2,42

32,3o
9,28

3,82
"Tenkesalja”
Turony

7. Bólyi volt. 
urb.ebt. 
Boly II

134-63
1 6 ,6 1

87,33
3o*6£ _

"Kossuth” Boly

8. Borjádi volt 
urb. ebt.

47,17
1.49

26,78 18,9o "Uj Élet" 
Borjád

9. Csarnótai volt 
urb.ebt. 2o,47

18 ,2 6 2 ,2 1 "Tenkesalja”
Turony

10. Drávapalko- 
nyai volt 
urb.ebt

‘66,71 59,28 7,43 "Dózsa”
Drávaszabolcs

1 1 . Dázsonyi volt 38,21 
urb'. ebt .Drá- 
vaszabolcs

24,57
13,64

”Dózsa”
Drávaszabolcs
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2.sz. melléklet folytatás;

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 Vll.tfervény végre
hajtása folyamán

lete állami • TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövet; 

zet neve ;tulajdonba állami j TSZ
bérleménybe

k: e r LU t* h e k t á r
12 • D r á v a s z a b o 1 c n i 

volt.urb.&bt.
6,73

o\17
3,68

2 ,88
"Dózsa"
Drávaszabolcs ;

13.Egerági volt 
urb. ebt •

5 b',13 51,45 3,68 "Gyöngyvirág” 
Eserás

14.Egerági Lég. 
táró. 23,14 16, 00 

2,47
4,61 "Gyöngyvirág" 1 

Egerág i 
"Aranykalász" 
Pécaudvard

1 5 párkányi volt 
urb.ebt

24,81

13,44

2,53

8,84

"Bolgár Magyar 
•Testvériség" \ 
Siklós

l6.Ipacsfai volt 
urb.ebt.

'21,69 19,88 1,81 "Egyetértés" ! 
Kovácshida

17.Ivánbattyáni 
volt urb.ebt. 
Vi11á nykö v e s d I

21,12
«

19,57 1,55

18«Ivánba11 yá ni 
ebt. 2o, 67 14 o l 6,16 "Un Élet" Bor,iád:

19«Kisbudmári. 
volt urb.ebt 2o ,89 15,82 5 ,o7 "Uj É]_et" 'Borjád

20.Kiaharsányi 
urb.ebt• Ío3^o5

3,25
92,o9 7,71 "II.Rákóc'zi Ferei 

Kisharsány

21.Kisherendi 
volt urb.ebt. 37,29 33,63

? ?66
"Gyöngyvirág" \ 
Egerág ; 
"Petőfi" U,1petreJ

22.Kisjakabfalvai 
volt urb.ebt. 
Kisjakabfalva 

II

26,14 9,51
H, o 5
5,58

"Kosos üt" 
Belvárdgyula 1 
"Uj Alkotmány" - 
Villány j 
"U,i Élet" Bor.iád ■

23-Kiskassai volt 
urb.. ebt .Iván
ba ttyán I

73,9b
55,o2 
2, 6o 16,34 "Petőfi" Ujpetre : 

"UJ Élet"' j  
Villánykövesd ’i

24.Kiskosár! volt 
urb.ebt. 
Kozármislény

3o,67 15,89
o,4o

14,38 "Uj Tavasz" j 
Kozármislény ’ ! 
"Aranykálász" 
Pécsudvard ?

6619 ' 24 \
( :JÍ



2.sz. táblázat folytatása

Erdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1981.VII.t 
ha.it ás

; örvény végre- 
>a folyamán

lete állami j TSZ egyéni tulaj
donba A termeloszcve'cke-

tulajdonba állami | TSZ zet neve
bérleménybe

k o r i , 1 t
h e k t a r

25#Xiskozári fá3 
leg.Kosármia- lenv

23, bb 23, 66 "Uj Tavasz” 
Kozármislény

26. Kisnyár^di 2o",15 
volt urb.ebt. 13,77 6,38 ”Uj Hajnal" 

Kisnyárád
2?.Kistótfalui 3o,o4 

ebt.
2,5?

23,24
4,21

"Uj Élet” 
Vókány

28.Lothárdi volt 
urb.ebt. 
Vckány III

45,57

7,68

25,31
l,o6
3,oo

8,52

í

”Buzakalász” 
Lothárd 
"Gyöngyvirág” 
Egerág 
”Közös Ut” 
Belvárdgyul

29-Magyarbólyi I 
volt urb.ebt.

19,17 16,94 2,23 "Tartós Béke” 
Magyarboly

30.Kaj3i volt l6o,45 
urb.ebt.

127,96
23,71

"Táncsics” Majs
T31«tó£ijtyi volt 31,13 

urb.ebt. 12,13
.19,00

”Jó Szerencsét” 
Matty

32.1úáriagvl;d I
ebt. jLa *25 lo.25

33.Máriagyüdi volturb-ebt. 1^4,86 72,88
5o,25

31,73 "Magyar Bolgár^Test 
vériség” Siklós

34.Monyoródi ] 
volt urb. 
ebt.

L8,81 18,18 0,63 ”Karasica Gyöngye” 
Szederkény

35.3fagybud£:éri 43,23 
volt urb.ebt.
Villánykövesd

TT X «

31,18 12,o5 "Közcs Ut” 
Belvárdgyula

36.Nagyharsányi 143,33 
ebt. \

4,4o
56,08

83,35
”Uj Alkotmány” 
Villány

37 .Sagynyárádi
volt urb. ebt. lc-2, 60

-£i41

95,8o
2,4o

"Kossuth"
líagynyáráá



2.az•melléklet folytatása

.Erdő b i rtoko s s ági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1963 •VII.törvény végre
hajtása folyamán \

lete állami 1 TSZ
i....

egyéni tulaj
donba A termelőssovetke-í 

zet nevetulajdonba állami | TSZ
bérleménybe

k e- r 1i 1 t
íx e k t á r

3 S •Nagy tótfalui
6Dt«

•6.5 ,08

’o ,3o
4o,76 24,o2 "Kossuth11 l 

Kisharsány ’i

3 9.Nyoirgai volt 
urb* ebt. 
Szederkény

15,77 14,28 1,49 "Karasic3 Gyöngye’1' 
Szederkény r

4o.01aaz volt urb 
e b i .
Villánykövesd .r.1. -L -L .

.29,97 18 ,2 6

11,71
"Kpzös üt ’1 .1 
Belvárdgyula J 
"TJj Siet" 1 
Bor .iá a S

4 1.01di volt urb, 
ebt«01d II. 37,45 17,75

19,7o
"Jo Barát" j 
Egyházasharaszti

42.Palkonya II. 
ebt * Lo,15 3,75 

1 ,4o
"Karasica Gyöngye" ^
Szederkény
"Uj Élet"
Villánykövesd

43*PaIkonya III - 
ebt *

36.j
3,27

17,22
16,45 .....

"PetSfi" 
Uj petre

44.PaIkonya I\\ 
ebt. 25,ö3 9,37

15,23
1,23

"Petőfi" UjDetre 
"Közös 4Jt" 
Belvárdgyula 
"Uj Élet"
Villánykövesd

45.Pálkonya V. 
ebt. 17-, 45" lo ,o5

7,40
"Uj Élet" 
Villánvkövesd 
"Közös' Ut" 
Belvárdgyula

46.Pétérdi volt 
urb.ebt «Kia- 
herend II*

te

2«26

16,72
17,32

2,81

"Petőfi" Ujpetre 
"Közös Ut"' 
Belvárdgyula 
ÁG Pécs

47.Pécsid evecseri 
Les-társ# ?5 ,84

23,57 2,27 "Petőfi" Ujpetre

48.S'semelyi volt 
urb .ebt *1

43,lo 39,3o 3,31 "Damjanich”
Szemely

49*S£ékeIysz£ba- 
ri volt urb. 
ebt.

1.5,17 14,87 c ,3o "Petőfi"
fíimesháza

26



2.sz# melléklet folytatása

iBrdőb irt oko s sági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 • VII.törvény végre
hajtása folyamán

*

i lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetku- 

ze“i> nevetulajdonba allaini 1 TSZ
bérleménybe

k e r ű 1 t
h e k t á, r

fOéSzékelyszaba- 
! . ri Lég.társ.

1-3,27 12,99 C; , 2 8 "Petőfi11
Himesháza

^•‘Szőkéd! volt 
1 Vurb.^bt.

18,31 2,13 1 6 ,1 8 "Gyöiigy virág"
K'.i*pr'p o*■*• {" í-> ,

52áíöttÖsi volt 
| ;úrb.ebt.

60 ,16

0 ? 63
41,53

17,95
"Szabadság”
m.. 1 1 *»i-ottoa

f j #Turony XI . 
p-sbt.

44,33 36,94
7,44

"Tenkesalja” 
Turony

Ú^Turonyi Lég. 
* ̂ Stárs* 32,51 5', 53 

5,41
21,52

"Hunyadi” 
Szalánta 
"Tenkesalja” 
Turony '

|5*PJPetrei ebt*
$ ■ ;  , _______________

93,91
lo 7 63

69,39
13,39

”Petafi” v 

Uj petre

iöíyiaiányi volt 
'̂ ijrb.ebt. Vil
l á n y  II.

41 , 61 1
• 3o,55 ll,o6 ”Uj Alkotmány” 

Villány

IftVillányköveadi 19,22  
;í$olt urb.ebt. 
-Yillánykövesd
J Í  IV-

í ?»«r, .

15,3o 
3,24 
o,4o

.0,23

"Uj Élet”
Viliánykövead 
"Uj Alkotmány?! 
Villány 
"Uj Élet"
Borj ád

iö^Lrágosi volt 
( ítífb.ebt. 
l®illánv I.

'15,08 lo, 69 4,3? ”Uj Alkotmány” 
Villány

^píkányi volt 
#t>t«
i|&ány IV.

74,9o ll,7o
51,34/ 11,86

"Búzakalász”
Lothárd
”Uj Élet" Vokány

'.''ÖSSZESEN: 2522,9o 2 2 2,13 1726,.5 9 3 9 2 7  177,91



2.sz_. melléklet folytatása

Erd ő b irt oko s s ág i 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 .VII.törvény végre- 
ha,11 ása f olyanián

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami | TSZ
•bérleménybe

k e r l 1 t
h e k t á r

II. Va’jszlói erdészet területén

TÍAdorjási ebt. 3o,9o
14,31

16,59 "Közös Ut11  ̂ ; 
Baranyahidvég ;

2#AÍ3<5egerszegi 
volt urb.ebt. 
Hegyszentmár- 
ton I.

23,46 23,46 »*tjj Kalász" ' i 
Hegysz éntmártón

.. .... ....  1

3.Babarcszöllősi 
bsop.birt. 
Diósviszló I.

4,28 4,28 "Egyetértés"
Szava

4#BabarcszölIősi 
volt urb.ebt. 
Diósviazló II.

21,77 '17,26 4 3 51 "Egyetértés"
Szav "

5*Baksii volt 
urb.. ebt.

3 2 ,1 1

2 ,79
18,4o

lo,92
"Ezüstkálász"
Baksa(

6.Bárányah i d v é g i 
volturb.ebt.

4o,91
H,o5

27,56
2 ,3o

"Közös Ut" i 
Baranyahidvég

7 .Baranyahidvégi 
Lég.társ.

5, 6o 5 , 6o "Közös Ut" / i 
... Bar anyán ic v ' g j

8.Besencei volt 
urb.ebt^

37,63
5,99

26,29
5,35

"Összetartás" ■ 
Csányoszró

9*Cuni volt urb. 
ebt.
Kisszentmárton

1 6 ,2o 14,79 1,41

LO.Cuni Lég.társ. 44,o7 38 ,06

6.ol
"Közös Ut" ‘ 
Kémes 1

.l.Drávapiski volt 
urb.ebt. 8,77 7,17 X , 6o "Közös Ut"

Kernen !
.2.Diősvi,szlő IV. 

alsó ebt. 52,24 52,24 "Kossuth" ] 
Diósviszló

-3.Diósviszló III. 
felső ebt# 9o,o5

6,92
37,49 45,64 "Kossuth"^ 

Diósviszló 1

5019 28'



2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokos sági 
!társulat .neve

Srdő- 
t erü-

As 1961 •VII.törvény végre- 
na (i t ása i oly a mán

t lete ailami \ TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszovetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZ
oerlemenvbe

1 : k e r ű , 1 t ,
li e Jc t á r f

!4#Gilvánf ai volt 
. urb..ebt*

39,52 35,96 3,5" "Vörös Október" 
Magyartelek

piGörc9önyi volt 
t-urb. ebt.
: i;Görcsöny II.

5o,14 36,56 3,58 "uj Március” 
Görcsöny

l6,tíegyszentniár- 
•jffconi volt urb. 
ebt.
'Hegysz entmárton 

III.

23,33 21,93

1,45

"Uj Kalász"
H e gy 3zen tmár 10n
"Ezüst Kalász" 
Baksa

7#fiiricsi volt 
urb.ebt.
/• . . ...

36,07
_'13,69.

22,38
"Rákóczi"
Vejti

S.Kémsei volt 
1 urb.ebt.

9,33 9,o6 o,32 "Petőfi"
Zaláta

3.Kisasszonyfai 
volt urb.ebt.

33,52 24,43 9,o9 "Vörös Öktóber" 
Magyartelek

o.Kiscsányi volt 
urJb.ebt. 
Csánvcszró

51,17
/

2,07
27,o2

22,o8
"összetartás"
Csányoszrc

i.Kisdéri volt 
urb.ebt.

16,9o
1

1 5 a  7 1,73 "Összetartás"
Kisdér

2.Kisszent;nárto~ 
ni volt urb.ebt,

31,96
»

. 1 »9.6
23,78

6,22
"Közös Ut"
Ba ra nyahídvég

3.Luzsc-ki volt 
urb.ebt,

17,36 14,22
3,14

"Zöld tyíező"
Vaj szló
"Rákóczi" T e ? U

4.Márfai volt 
urb.ebt• _ ___

18', 61 15,37 2,74 "Kossuth"
t)iósviszlő

S'.Mccakei volt 
urb.ebt. 
Magyarmecske

47,77 44,95 2,82 "Vörös Október" 
Magyartelek

o.Mpnyorósai volt 22,9o 
urb.ebt.
Ke^yszentmárton II.

lo ,08 12,8? "Uj Kalász"
Hegyőzentmár tón

7.Nagycsányi volt 
urb.ebt. 

uHa£yc9ány II., ....
24,3o 19,93

4,32 . ____
"Összetartás" 
Csányoszrc |

619 29



2.‘öz., mel
f;

léklet folytatása ■

Brdöbirtokoksági 
társulat neve

Erdő-
terű-*

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán,

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A terinelcszövetkj 

zet neve \tulajdonba állami | TSZ_ * bérleménybe
k é r ü l t

h e k b á r
28.0csárdi ebt.* 67,11 62,08

5,o3
"Győzelem"
Ocsárd 1

29#0zdfalui volt 
urb.ebt. 49,31

47 ,'13 2,18 "Petőfi" * 
Bogádjnind szent *

3o.Páprádi volt 
urb.ebt.

29,18
2*ol

24,86 2,31 "Zöldmező" ' 
Vajszló

31.Pécsbagotai ébt 
•Pécsbagota I.

.13,23 13,23 ",Uj Élet"
S z a bad s z entk iráltf

32*Piskói ebt. 9,78 9.78 "Rákóczi" Ve.iti
33.Piskói volt 

urb.ebt. 
Luzsok

31,51 1,78 19,57 lo ,16 "Rákóczi" Vejti í

34.Rádfalvai volt 
urb.ebt. 6,88 6,88

"Kossuth" 
Dicsvis’zló *

35#Rónádfai volt 
urb.ebt. 
Gyöngyfa

24,76 Zo ,21 4,5.5 "Petőfi"
Gyöngyfa

36.,Sámodi volt 
urb.ebt. 33,63\ 33,67 "Közös Ut" 

Baranyahidvég
37•Siklosbodonyi 35,97 

volt urb.ébt. 
Hegysztmárton IV.

3o,34
4,23

1,18
o,22

"Uj Kalász" j 
Kegyszentm.árton i 
"Aranykalász" 
Siklósbodony i

38.Szabadszentki- 
rályi volt urb. 
ebt. 219,41 
Pácsbagota II.

165,2o 

3,25_____

50,96 "Uj Élet" j 
3 zabaás zent király;

>9#Szavai volt 
urb.ebt. 21,23 21,23 "Egyetértés" j 

Szava .■
O.Száporcai volt 

urb.ebt.
8? ,11 58,76

i
21,35 "Közös Ut" ; 

Kémes
1.Tengeri ebt. 12,32 11,99 o,33 "Ezüst: Kalász" 

Baksa
•2.Tésenyi volt 

url^.ebt. 56,35
o,91

47,26 8,18 "Ezüst Kalász" •, 
Baksa ' j

619 3o



2.sz. melléklet folytatása

rdobirt oico s s ág i 
Éérsillat: neve

Erdő-
terű—

Az 1961 • VII. törvény végre-.; 
ha.itása folyamán

i; -Lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

tiT - jaonba állami |- TSZ zet neve
; bérleménybe
*• k é r ü l t

h e k t á r
^ajszloi volt 1 1 5 ,3o 
irb.ebt.

... 1,75
9I,6o

21,95
"Zöldmező” 
Vaj szid

-*Vejti Lég*társ.
vHirics 19,55 12,83

6,72

"Rákóczi"
Vejti

f̂ejti volt urb.129,46  
pebt.
Kems e i h:- tér 1 , 1 5

1
4,77

24,69
1.15

^Rákóczi" Vejti 
AG Bogádmdszt. 
"Rákóczi" Vejti

%elér.yi veit 
♦ ttrb.ebt.

18,21 14,81
3,4o

"Béke" Gerde
/ ■

fZíki volt urb. 5,7c 5 ,7o "Aranymező"
Bicsérd

|ÖÍ .ÖSSZESEN: T?511,12 83,o4 1416,31. 95,71 2 1 1 ,o6

llU Sellyéi erdészet terület;én
iL- ■

- |fefai volt 
prb.ebt.

41,6" 39,32
1,34

"Kossuth"
Rózsafa

“ Ipgdásai volt 
PJ)*ebt.

54,67
o ,29

47,19
7,19________

"Egyetértés"
Bogdása

Éíttfsi volt 
pb. ebt.

l6,8o
o ,52

13,92
2,36

"Vörös Csillag" 
Kétujfalu

“ pftnesházai volt 
lifcb.sbt.

16,24 18,24 "Március 15" 
Bencsháza

Blicaházai csop.33,65
J r * 8,72

16,97
12 ,9 6

"Kossuth"
Rózsafa

(P|vafoki ebt. 33,o9
1 ,9 6

23,26
2,37

"Uj Esztendő" 
Drávafok

iHjkaivényi 
ffijt urb.ebt,

69 ,88

l«o4
54,15

5-, 69

"Ormányság" 
Sellye

Havaké r* e 3 z t ur 1 
ujgkt urb . ebt.

1 "7 IC J. /
0,06

16,34 o,75 "Uj Elet" 
.Drávákeresztúr

■BCt/ 31



2.sz. melléklet folytatása

.,r£ő b j. r t oko s s ág i 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961 •VII.törvény 
hajtása folyj

végre-
amáji

lete állami TSZA e g y e m
donh

tulaj
éi A termelőszövetffl 

zet neve ,1tulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

9 *Drávasztárai 
volt urb.ebt#

24,34 22,56
1,78

"Déli őrszem11 1 
Drávasztára 1

1o.Felsőszentmár- 
tonp- volt -urb. 
ebt*

36,14 36,11 0 ,0 3 "Zrinyi" .1 
Pelsősztmárton 9

/ll.Hoboli volt 
urb.ebt•

5o, 64 48,45 2,19 "Zrinyi" J  
Szigetvár -.1

12.Katádfai volt 
urb.ebt#

.3̂ 0,99 8, 4o 2,59 "Kossuth" I 
Rózsafa fl

13-Kastélyo'sdoIHbói
ebt.

41>75 41,75 "Népakarat" 4 
Kastélyosdombó ’ j

14.K&kicsi volt 
urb.ebt.

42,2o
1,55

36,o3
4 ,6 2

"Ormánság II" 1 
Kákics j

15-K-isdobszai volt 
urb-ebt♦

22,79
í

22,62
o,17

"Bűzakalász" 1 
Nagydobsza 1

1 6. K i stárná ai veit 
urb.ebt.

2 ,7o 2 ,7o "Uj Március11 f 
Nemeske -fl

‘17.Lakp.csai volt 
urb.ebt •

58,81 57,37 1,44 "Március 15,! 1 
Lakócsa 1

18*Magya ruj f alu i 
volt urb.ebt.

19,96 19,93 "Vörös Csillag1* 
Ketű.ifalu 1

1 9 -Markóc! volt# 
. urb.ebt.

14,45 1 4 ,04 o,41 "Kossuth" 1  
Markóc 9

2o’.Marócsai volt 
urb* ebt *

3o,56
2,59

22,21
5\ 7 6

"Ormánság" 9  
Sellye M

21*Molványi volt 
urb.ebt.

19,91
, 4,37

12,32
3,22

"Uj Március" *  
Nemeske *

22*Mőnosokori volt 
urb .''ebt«

9,22
7-

9,22 "Ókor Gyöngye*® 
Ókorás S

23.Nagydobsza

6é>19.'

^46,o4 ' 35,41 
2 ,3o_______

8>33 "Buzakalász11 
Nagydobsza 

_____Herbária Bpeslj
32



2.82* melléklet folytatása

Erdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami | TSZ egyéni tulaj
donba A termelöszc*’c‘tk-j

tulajdonba állami 1 TSZ zet neve
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

24.Nemeskei volt 
urb.ebt. 17,55

o,23
1 6 , 9 2 o,4o "UJ Március" ' 

Nemeske

25.Németújfalui 
volt urb.ebt. 17,85

5,69
6 ,1 2 3,o4 "Vörös Csillag"

Kétújfalu
TSZ kezelésében

26.01corági volt 
urb.ebt. 13,47 12,57 o,9o "Ókor Gyöngye" 

Okorá*
27.Őszről volt 

urb.ebt.Coány- 
oozró

62,63 61,48 1,15 "összetartás"
Csányoszrő

28.Potony II.ebt. 24,64 24,3o o,34 "Dráváménti Egyet
értés Útja" 
Tótú.lfalu

29.Potonyi Lég. 
tára.

1 1 96 1 1 , 9 6 "Határőr"
Tótú.lfalu

3o.Révfalui volt 
urb.ebt. 6,7? 5.7o l.o9

"UJ Élet" 
Rávakeresztúr

31.Seilyei volt 
urb.ebt*

78 ,6 1

9.84
38,73

3o,o4
"Ormánság"
Sellye

32.S<5svertikei 
volt urb.ebt. 
Zaláta

33,95
... 1.18

26,99
3,34

"Ormánság"
Sellye
2.24 ha belsőség

33.Sur:onyi volt 
urb.ebt. 18,99 14,77 4,22 •Petőfi"Sumonv

34.Szentborbáal 
volt urb.ebt. 7,94 ^>34 "Béke"

Szentborbás
35.Szörényi volt 

urb.ebt. 21,93 17,76 4,17 "Zrinyi"
Szörény

3ó.Tótújfalui volt 2 6 ,18  
urb.ebt.

25,28 o,9o "Határőr"
Tőtti.lfalu

37.Váradi volt 
urb.ebt. 7,54 6,98 0 ,56 "Vörös Csillag" 

Kétú.lfalu
38.Zalátai volt 

ebt. 6o,49
___°»46

5o,83
. 3^2o .

"Petőfi"Zaláta
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961. VII.t 
ha.itás

örvény végre- 
a folyamán

lete állami |tS£ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
* k e r u 1 t
h e k t á r

39.Zádori volt 
urb.ebt. 5o,99 47,31

o,63
3,o5 "Petőfi” Zádor

"Népakarat"
Kastélyoadombó

III. ÖSSZESEN 117o,17 4 1,oo Idoo,33 92,19 34,41

IV. Pécsi erdészet területén

l.Bánoai volt 
urb.ebt* 23,25 18,47o.23 4,55

"Petőfi" Abaliget

2.Bánóéi Leltára. 9«o3 9io3 "Petőfi" Abaliget
3.Boatai volt urb, 

ebt •
Bosta II.

.26,58 2o,63
o,49

5,46 "Hunyadi"Szalánta

4*Szilvási volt 
urb.ebt*
Bosta I*

21,75 21,75 "Hunyadi"
Szalánta

5*Cserkúti volt 
urb.ebt". 26,93 12,95

13,98
"Aranymező" 
Bicsérd 
”Vörös Szikla" 
Kővágószöllős

6#Cserkuti Lég. 
társ. 44,89 44,89 "Vörös Szikla” 

Kővágószöllős
7*Garéi volt urb. 

ebt*
31,57 25,56

2,53 3,48
"Közöa Akarat" 
Garé

8.Keménygadányi 
volt.urb.ebt* 
Aranyosgadány

17,27 15,98
1.29

”Uj Barázda” 
Pellérd 
ÍG Péca

9*Keszüi volt 
urb.ebt. 31,5o 22,o5 9,45 ”Uj Barázda” 

Pellérd
lo.Kisbicsérdi

urb.ebt.
48.11 3 1,8 8

o#17 1 6 ,0 6

”Aranymező” 
Bicaérd

ll.Kiskozári ebt. 54,33 54,33 "Bogádi Virágzó” 
Nagykőzár

l^.Kökényi volt 
urb.ebt. Jo .85

3o,7S 0,06 "Tavasz”
Pogány
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2.az. melléklet folytatást

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami | TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami TSZ
bérienLénybek e r t 1 t

h e k t á r '
13 .Magyarürögi 

ebt. 26,3o 17,99
_ 8,31

"Mecsek Gyöngye" 
Pécs

14«Mecsekszakálli
Leg.tár^. 21,75 21,75 "Petőfi"

Abaliget
1 5«Mecsekrákosi 

volt urb.ebt.
25,32 12,7111,58 l,o3

"Petőfi" Abaliget

l6.Nagyárpádi vd.t 
urb.ebt.

4o,ll 4o,ll "Uj Alkotmány" 
Nagyárpád

17.Nagybicsérdi 
vplt urb.ebt. 56,74

4 2,o2

o,74 13,98
"Aranymező"
Bicsérd

18.Németi volt 
urb.ebt. 26,o7 26,o7 "Hunyadi" Szalánta

1 9*0rfüi volt urb. 
ebt.' 20,4? 12,o9

4,83 3,57
"Petőfi" Abaliget

2o.Patacsi volt lo5,72 
urb.ebt.

60,60 4o,12

2 1.Pázdányi volt 
urb.ebt.

5,58 5,58 "Vörös Szikla" 
Kővágószöllős

22.Pécsaranyosi 
volt urb.ebt.

5,22 1,39
3,83

"Vörös Szikla" 
Kővágőszőllős

23.Szentkút! ebt. 4*6o 4.6o
24.Regényéi ebt. 2,43 2,43 "Uj Március" 

Görcsöny
25.Regenyei volt 

urb.ebt. 38,o3 35,39 2,64 "Uj Március" 
Görcsöny

26.Szőkéi volt 
urb.ebt. 15,54 13,87 1,67 "Uj Március" 

Görcsöny
27«Szőkei Lég.társ.16,34 16,34 "Uj Március" 

Görcsöny
IV. ÖSSZESEN: 766,3o 85,77 557,60 1qL,22 21,71

6619
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melléklet folytatása

Erdőbirtokossá^! társulat neve
Srd5- t őrülete

Az 1961.7X1.1:örvény végre- 
s- . T_____axl&£* IZZ dcrbst lL.áv'slUMb •’■

____ .k * ?Ih e k t á r

A tercelőszövotkosét nevo

S S Í t * ™ * területin
l.Abaligeti volt 
, urb.ebt. _ nn 62*57 Ü , fi? 22,37

?r,o3
"Petőfi" Abaliget

2.AbaUgsti veit 
le^el ? b i r t ..

5o*23 5o,18 "Petőfi" Aballget

3•Bakc nya i volt 
urb.ebt.

78*84
.„.2,13.

c>-,23
lo,47

"Bóke" Bakonya

4.Boául volt v-b. ebt. . 56,68
,, 2ve9

85,00
9.o9

"Uj Élet" Boda

. 5.Bodál társ. M d K i7t72 "Uj Élet" Ecáa
*.Bükk3adi volt 

urb.ebt.
43,29 24,U 0,76

23,42
"Rákóczi" Rikköod...

i • 3̂ »â o sdi Lég, 
tára.

72,69 72,69 ^Rákóczi" BUkköad

S.Caerií volt 34,23 26,o2 8 ,2 1 "Rákóczi" B'Jkköad
urb.ebt.

9 tQaor.kar.indsz en- 
ti volt urb.ebt.

4o *82 32,51
8,31

"Úttörő"
Szentlőrino

lo,Dinnyeberki 
volt urb.ebt.

37,18
2,7 6

31,25
3.17

"Rákóczi" KJkköad

12.Goricai volt 
:rb.ebt. 5,18 , o.44 * l,ol "Rákóczi" Bükköad

. vtvehelyi volt 42.ol
;rb,ebt,

21,69
15,89

4,43
"Egvetértéa"
Hetyehely

i;.Heleofai volt 
urb,ebt, f 51,73

1,84
11,65o ,26 37.98

"Rákóczi" BUkkösd 
"Úttörő" Sztlőrinc

14.Kelesfai Lég. 
társ.

23,6o 23,6o "Rákóczi" BUkkösd

1 5 »Husztóti volt 
urb.ebt.

54,42
0.52

1 5 ,2 6
18,64

"Petőfi" Abaliget

lo.Kuoztcti Ie£. 
inr*.

21, SÍ 18,61 3 ,2o "Petőfi" Abaliget

IV.Kn^sótai volt 
urb.ebt.

54,53
. .. £.48o

45,o9
8*62 ..  .

"Úttörő1*' 
Szentlórind



2.sz. melléklet folytatása

Erdóbirtokosság! 
társulat savé

Erdő
terü Az 1961. VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetkezet nevetulajdonba ailami TTSZ
oerleménpbek e r t 1 th e k t á r

IS.Knráooiíai
V ■»* £ J ~ 0 • €i b t • 17,13 16 ,2 3 o,9o "Egyetértés"Hetvehely

19.Xépe3pU3Ztai 
volt urb.ebt. 
S.-'T.tkatal In 40,96

4o,96 "Aranykalász"
Bodolyabér

2ó.Kisbodolyai 
volt urb.ebt* 
Bo dol.va bér

26,ol
3.97

19,o5
2,99

"Aranykalász"
"Bodolyabér

21.Ki9bodolyai 
Lég.társ.

41,26 26,24
1 5 ,o2v

"Aranykalász"
Bodolyabér

22.Kiahajmáai ebt. 53,81
4,6o

39,37
9,84

"Hegyalja”
Szatina

23.Xovácsszinájal 29,06 
volt urb.ebt.Kovácsszénája I. 6,68

2o,65
1,73

"Petőfi" Abaliget •

24•Kovácsszénáját 
Ler.tár3.

32,o4 32,o4 "Petőfi"
Abaliget

25.KovágóazöIőai
ebt. 79,47

o,34
6 7 ,16

11,97
"Vörös Szikla” . 
Kővágószöllős

26•Kővágószöllősi 
Lep:. tár3. 23,77 23,77 "Vörö^. Szikla” 

KŐvásfofczölióa
27.Kővágótöttösi ebt. 68,71

o,89

14,85
41,94

ll,o3

"Vörös Szikla” 

Kovagótöttöa

28.Kovagótöttöa! 
Lepr.tár3. 19,34 19,34 "Hegyalj a" <

Kovagótöttöa
29-jíegyefai volt 

urb.öbt.Mfa I. 13,57 13,57 "Rákóczi"
Blikk esd

3o.!úegvefai Lég.
társ.Meryefa- IX

15,43 15,43 "Rákóczi"
BUkköad

31.Szatinai ebt. 28.95
4,6o 15,11 9,24

"Hegyalja" Szatíra

6619
37



2.az, melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZ
bérleménybe

k e r ű . 1 t
h e k t á r

32.Sz entkatalini 
volt urb.ebt. 27,34

5,41
4,o3

17,9o
"Egyetértés”
Hetvehely

33.0korvölgyi 
volt urb.ebt.

8,18
4*2o

2,53 1,45 "Egyetértés"
Hetvehely

34.Szentlőrinci 
volt.urb.ebt.

92,96
o,59

82,99
8,78

"Úttörő"
Szentlőrinc

V. ÖSSZESEN: 1419,97 lo2,89 lo6l,86 241,46 13,76
VI. Alsókövesdi erdészet területén

l.Bakócai volt 
urb.ebt.

75,56
6,34

62,97
6,25

"Ady Endre" 
Felsőmindszent

2.Baranyaj enő i 
volt urb.ebt.

57,28
49.51

o,77
7,oo

"Rákóczi" 
Baranyaj enő

3.Baranyaj enői 
Lég.társ.

74,56 74,56 "Rákóczi" 
Baranya.1 enő

4.Baranyajenői 
ebt.

5,74 5,74 "Rákóczi" 
Baranya.1 enő

5.Baranyaazent- 
györgyi volt 
urb.ebt.

31,76
6,53

8,57
16,66

"Virágzó"
Tormás

6.Fels őmind s z ent i 
volt urb.ebt.

57,46
6,83

32,49
18,14

"Ady Endre" 
Felsőmindszent

7.Godiaai volt 
urb.ebt.

2o,18
2,78

12,o3
5.37

"Ady Endre"
Felsőmindsz ént

8.Gödrekeresztúri 88,58 
volt urb.ebt. 
Gödrekerestur II. 14.o4

7o,ol
4,53

"Béke"
Gödrekejyesztur

9.Gödrekereflzturi 18,97 
ebt.

l.o7
6,47

11.1.43_______
"Béke"
Gödrekeresztur
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961#VII.t 
ha.it ás

törvény végre- 
ta folyamán

lete állam*! | TSZ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke- 

ze't nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r ü l t

h e k t á r
lo.Gödrekereszturi 

Lep:, társ 37,79 27,65 lo,14 "Béke"
Gödrekeresztúr

ll.Gyümölcsényi 
volt urb.ebt# 18,54 13,32

0,69 4,53
"Ady Endre" 
Felsőmindszent

12.Hörnyéki volt 
urb.ebt#
Sásd II#

36,15 28,55
7.6o

"Buzakalász"
Sásd

13#Sásdi volt 
urb.ebt. 25,65 22,72

0.21 2,72
"Buzakalász"Sásd

14.Jágónaki volt 
urb.ebt. 28,49 18,62

2,33 7,54
"Kossuth"
Kaposszekcső

15.Jágónaki ebt. 5,98 5,98 "Kossuth"
Kaposszekcső

16.Baranyaj enő i 
Le*.társ.II. 8,71 8,71 "Rákóczi" 

Baranya.1 enő
17.Godisai ebt. 1,98 1,98 "Ady Endre" 

Felsőmindszent
18#Kárászi volt 

ebt.
Kárász II.

35,79 19,31
5.66

lo ,82 "Uj Barázda" 
Szászvár

19.Kárászi Lég#társ.17,54 17,54 "Uj Barázda" 
Szászvár

20.Kisbesztercei 44,45 38,67 5,78 "Ady Endre"
Felsőmindszént

21#Korpádi volt 
urb.ebt# 24,o4 18,92

5,12
"Petőfi" Ibafa

22.Korpádi ebt. 3of?6 3o,56 "Petőfi" Ibafa
23.Meződi volt 

urb.ebt. 3o,95 2o,71
7 »oo 1,56

1,68 "Buzakalász" Sásd

24#Szágyi volt 
urb.ebt. 29,74 21,99

5,89 1,86
"Virágzó" Tormás

25.Tormási volt 
urb.ebt. 63,25 63,25 "Virágzó" Tormás

VI. ÖSSZESEN: 869,7o lo8,88 632,o9 llo,45 18,28
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

-----  ---  ---

|lete állami TSZ egyéni tulaj
donba A termelőssovetko- i| 

nővetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k é r ü l t

h e k t a r
VII. Sasréti erdészet területén

1 .Alr.-3.nel léki
veit urb.ebt.

77,24
11,7.9

46,64 3,61
15,2o

"Ha 3 nalcsillag” 
Almamellék

. ... ..jreazturi 71,12 
v t  ;rb.ebt. 22,36.

14,52
34,24 .

V.oz’’gí

3.Air.áskereszturi 55,31 
volt urb.birt.1egelőilletősége

55,31 "Zrínyi" £ozeg<5

4.Becefai volt 
ebt.

22,32 21,3o 2 ,o2 "Zrinyi" 
S zí p̂c* t. r

5^f^tvkai volt 53,41 
ebt.Botvkapeterd III.

53,41 "Hajnalcsillag" 
Botykapetérd

6.Gyürüfüi ebt. 16,13 15,21 o,?2
7.Gyürüfüi volt 
urb.ebt.

16,18 15,o6 1,12
8.Horváthertelendi 57,39 

volt urb.ebt. 6,29
45,o4 "Petőfi” Itafa

9.1bafai Lég.társi.91*15 70,83 1 a
lO.Kispeterdi volt 

urb.ebt. 
Botykapeterd II

9,68
2,ol

4,69
2.98

"Ha,: nal caijlsg" 
Botykapeterd

ll.Mozsgói volt 
urb.ebt. 37,52

_ 4,11
22,77 "Irinyi” líozsgó

12.Nagypeterdi
urb.ebt.
Nyugatszterzs.

68,24
1,76

54,47
_ -4,2*0 2

^/.árcius 15" 
Xagypeterd

13.Nagyvátyi ebt.
1,36

48,301 7,95 "Egyetértés"
Szentaéne3

14.Nyugatszterzsé- 
beti volt urb. ebt. 46.3o

46,3c "Március 15" 
Xagypeterd

15.Zsibóti volt 
urb.ebt. 51,31 47,2b

24, cc.
'‘Zrinyl**
Szigetvár

VII.ÖSSZESEN: 731,oo 79,95 5b,93 io7,22 32,9o
6619 40



2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961*VII*t 
hajtás

; örvény végre- 
a folyamán

lete állami | iSÉ egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r ü l th e k t á r

VIII, Kisvaszari erdészet területén
l.Alsómocsoládi Lég.tára. 37,72 22,41

4,97 lo,34
"Béke" Mágocs

2.Ági volt urb. 
ebt.

42,82 16,78
16.11 9,93 "Béke" Gerényes

3.Biklai Leg.társ.71,17 43,25o,84
27,o8 "Szabadság” Bikái

4.Egyházaskozári 
volt urb.ebt. 93,65 77,44

2.16 14,o5
"Haladás”
Egyházaskozár

5.Egyházaskozári 
lég.társ. 2o,57 /  2o,57 "Haladás”

Egyházaskozár
6*Felsoegerszegi 
volt urb.ebt*

2o,28 13,15
7,13

”®uzakalász"
Sásd

7*Kapospulai volt 
urb.ebt* 
kg. in.

32,58 31,46
o,9o 0.22

"Ezüstkalász"Kapospula

8.Kaposszekcsői 
volt urb.ebt*

55,3o 43,45 11,85 "Kossuth"
Kaposszekcső

9,Kisvaszari 
volt urb.ebt. 44,87 22,18

9,o5

13,64

"Béke” Gerényes
"Aranykalász”Vásárosdombo

lo,Kisvaszari Lég. 
társ.

11,76 11,76 ”Aranykaiász” 
Vásárosdombő

ll*Ligeti volt 
urb.ebt. 51,85 49,63 2,2? ”Béke” Liget

12.Mágocsi Lég, 
társ.

81,28 6o,950.27 2o ,96
”Béke” Mágocs

13.Mecsekjánosi 
volt urb.ebt. 15,85

6,9o 8,95
14.Mecsekjánosi 

Lég.társ
26,88 15,17

l,9o
9,81 ”Mecsek Gyöngye” 

Komló
15.tóekényesi volt 

urb.ebt*
6o.l6 29,2o

3o.86 o.lo
^Éíztos íövá* Mekényes



2.92. melléklet folytatása

Brdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961. VII.t 
ha.it ás

;örvény végre- 
a folyamán

lete állami TSZ egyéni tulaj
donba, A terselöszcvetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k é r ü l t

h e k t á r
ló.Kekényesi Lég* 

társ.
32,40 32,4o "Biztos Jövő" 

Kekénves
^^.il-Nagyliajmási 

Lég.tara.
36,66 31,34

5,32 -

"Béke"
Kagyhajcás

lö.Szalatnaki volt 
urb.ebt.

7,9o
2.74

4,67
o.49

"Szabadság" Bikái

19.Szárász! volt 
urb.ebt.

17 ,08

o*43
15,69

o.98
"Haladás"
Egyházaskozár

2o.Tarrósi volt 
urb.ebt.

12,88 12,25 o,63 "Aranykalász"
Vr'srí rondDrr.bd %

21.Tarrósi volt lê r
lő illetőségű 17,42 
erdő

16,77 o,65 "Aranyk lász" 
Vásárosdonbó

22.Tékesi volt 
urb.ebt.

5o,o7 4o,759,32
"B<5ke" Gerényes 
"^Aranykalász" 
^áná rosdcr.bó

23.Tófűi lég.társ. 9,34 5,47 2,24
0.63

"Haladán"
E ry-á:’ ankozár

24.Vargai volt 
urb. . 17,51

3,53
lo,68

3.7o
"Buzakalász" Sásd

25•Vésárosdombci 
volt urb.ebt. 
Tékes IV.

34,9ö
C *7C

5,o8
21.15

"Aranykalász"
Vásárosdocbó

26.Vázsnoki volx 
urb.ebt.
Tékes III.

29,29 "Buzakalász"
Sásd
"Aranykalász"
Vásárosdonbó

VIII. ÖSSZESES: 53B,d7 92,-6 683,53 99,61 62,17
IZ.Árpádtetoi e:rá észe t terül (étén

l.Baráturi volt 
urb.ebt. 23,19 17.32

2,19
3.68

"Aranykalász"
Magyarhertelend

2.Baróturi Lég. 
társ. 39,o7 39,o7 "Aranykalász"

líaevarhertelend
6619
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2.az* melléklet folytatása

Srdóbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre- 

ha.itás^ fclv*=^ai
— ,-----------------------------------—

lete állami iOj
dómba A termelőszövetke

zet neveai.iasi t TS’
íC *. r . Í r

n e k ‘: a r
3.Egyháza3bári 
volt urb.ebt* 
Bcdolyabsr

38,9o
3.97

31,94 2,99 "Aranykalász”
Bodolyabér

4.KÍ3faertelendi 
volt urb.ebt.

6,27 6,27 "Aranykalász"
Majc/arhertelend

5.Kc=lői volt 
urb.ebt* 33,23 15,5o 19,73 "Mecsek Gyöngye" 

Komló
6.Komlói Lég. 
táru. lo,93 K',93

7.Kfigynrhertelen- 
di volt urb.ect. 55*54 ♦ 1 *

43,52
*7 SPr ,v_

"Aranykalász"
Magyarhertelend

8.Magyarszéki 
volt urb.ebt.

27,22 21, ol
6,21

"Egyetértés"
Magyarszék

9.Káloai veit 
urb.ebt* 
Kánfa

^  , * '

---, w V

25,96 o,74 "Rákóczi"
Pécs-Málom

lo.Kánfai'veit 
urb.ebt.

31,76 13,59 13,17

ll.Kecseicfalui 
volt urb.ebt. 23,97 23,97

12.Mecsekpölöskei 
volt urb.ebt.

36,14
4.43

16,35
15*36

"Egyetértéj" 
Magyarszék

13.Sémetazéki volt 
urb.ebt* 71,9o

8,40

5of44
13.o6

"Egyetértés"
Magyarszék

I4.?écsbudafai 
volt urb.ebt*

6o,71 lo,23 5o,48

15.Somogyi volt urb.ebt.
P é c s  V .

64,73 64,73

lo.üecsekszabolcsi 
volt urb.ebt.
Pöcti I V .

41,89
3.44

14,4o
24*15

"Szabadföld"
Pécsszabolcs

17.Somogyi Lég. 
t á r s .

P á c a  V I .

34,76
2,81 _

19,3o
12.65

"Jó Szerencsét" 
Buzakalás" 

Vasas



2.sz.melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü

Az 1961.VII.t 
ha.itás

; örvény végre- 
1a folyamán

lete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybe
k e r (1 1 t

' h.e k t á r
18«Tekeresi volt 

urb.ebt. 
Kisbattyán

17,78
5,58

lo,23
1,97

"Petőfi"
Abaliget

19.Vasaei Lég. 
társ.
Pécs VII

89,47

6i.52

82,95 "Jószerencsét-
Buzakalász"Vasas
Pécs városi tanács

2o.Vasasi volt 
urb.ebt. 97,29 77,9o

19,39

"Jószerencsét-
Buzakalász"
Vasas

21.Vágoti volt 
urb.ebt. Mánfa

1,59 1,59

II.ÖSSZESEN: 85o,o7 133,95 460,03 232,63 23,46
X. Kárászi erdészet területén

1. Császtai volt 
urb.ebt. 
Szászvár

33,67 33,67 "Uj Barázda" 
Szászvár

2«Császtai lég. 
társ.Szászvár

56,56 37,81
18,75

"Uj Barázda" 
Szászvár

3.Hosszuhetényi 
volt urb.ebt.

215,66
o#92

66,7o 148,o4 "Zengő Gyöngye" Hosszúhetény

4.Hosszuhetényi
Lég.társ. 175,o2 175,o2 "Zengő Gyöngye" 

Hnsszúhetény
5.Kárászi volt 
urb.ebt.

3o,62 28,31
2,31

"Uj Barázda" 
Szászvár

6.Kárászi Lég. 
társ.

3o,21
5 .06

23,o8
2.o7

"Uj Barázda" 
Szászvár

7.Kisbattyáni
urb.ebt.

13,o6 11,56 l,5o "Mecsek Gyöngye" 
Mecsekjánosi8 .Kistáj bányai 

Lég.társ. 9,74
. . . .  1j55

Í , bfi>
o,54

11 Zengo Gyöngye" 
Hosszúhetény



2.az. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961•VII.törvény végre

hajtása folyamánlete állami egyéni tulaj
donba A termelőszövetke

zet nevetulajdonba állami 1 TSZbérleménybek e r ű 1 t
h e k t á r

9.Kismányoki volt 21,17 urb.ebt* 2o,o3 1,14 ”Jószerencsét”
Nagymányok

lo.Köblényi volt 
urb.ebt*

18,98 15,o2 3,96 "Szabadság”Bikái
11.Magyaregregyi 

volt urb.ebt. 89,31
12.26

67,5o
9,5o

”Mecsekvölgye”
Magyaregregy

12.Magyaregregyi loo,48 
Lee.társ*

loo,48 "Mecsekvölgye”

13*Mázai volt er- 
dőilletősé*

44,5o 44,29 o,21

14.Mázai volt le
gelőilletőség

58,5o 3o,27
28,23

"Jószerencsét"Máza

15.Nagymányoki 
volt legelőilletőség

68,67

53,41_

12,83

2.43

"Jószerencsót"
Nagymányok

l6.Püspökszent- 
lászlói volt 
urb.ebt. 
Hosszúhetény

6,78 6,67 0,11

17.Szászvári volt 
urb.ebt. 81,59

14,96
55,93

lo,7o
”Uj Barázda” 
Szászvár

18*Szászvárl Lég. 
társ* 75,45 75,45 ”Uj Barázda” 

Szászvár
19.Váraljai volt 15o,3o 

urb.ebt.
57,45

64,12
8,73

"Alkotmány”
Váralja

2o*Vékényi volt 
urb.ebt. 43,o5

1,66
38,29

3,lo
"Uj Barázda” 
Szászvár

21*Vékényi Lég* 
társ* 27,33 27,33 ”Uj Barázda” 

Szászvár
22.Zobáki ebt. 

Hosszúhetény
2,88

2.88
”Zengő Gyöngye” 
Hosszúhetény

X.'ÖSSZESEN: 1353,53 198,23 901,o5 86,73 157,520619
,45



/ 2.sz. melléklet folytatása

Erdófcirtokosság! 
társulat neve

Erdő—
terü

Az 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

lete állami TSZ egyéni
donba

tulaj-
i A termelőszövetke

tulajdonba allami 1 TSZ zet r.evc
bérleménybe

k é r ü l t
h e k t á r

XI* Pécaváradi erdészet területén
l.Apátvaraadi 

volt urb.ebt.
26,76

2,53
13,41

.10,82
"EgyesUlt Dózsa" 
Pécsvárad

2*Apátvaraadi 
Le*.tára.

lo,36 lo,36 "Egyesült Dózsa"
Pécavárad

3.Berkesdi ebt. 127,19 lo7,5o
4,2o

15,49 "Kcssuth"Berkesd 
ÍG-i kezel énben 
Zengőaljai ÍG. 
Szilá pr/pusz ta

4.Bogádi volt 
urb.ebt. 20,34 22*91 5,43 "B0£ádi Virágzó" 

Na^vko zár
5.Ellendi volt 
urb.ebt. 35,o5 28,o2

o,27
6,76 "Kossuth" Berkesd 

"Egyesült Dózsa"
Püscöklak

6.Erdősaecskei 
volt urb.ebt. 79,14

42,530.17

17,78
18,66

"Egyesült Lenin" 
Vémánd
Zen^oallai ÍG.

7*£rd5s:r.*cskei 24,13 24,13 "Esésűit Lenin"
Véménd

123,94
22,55
l,o3

76,31
24,o5

"Egyesült Dózsa" 
PUspöklak
"Herbária"Boest

16,89
3,97

9,12
3,8o

"Egyesült Lenin" 
Vémond

lo.liáiMiiry: volt
u r k , ütt• 45,98 36,48 9,5o "Közös Ut" Belvárdgyula

11 .Hidasii volt 
urb.ebt. l?ot41

14.86
98, £o

17.35
"Jószerencsét"
Hidas

12*Hidori volt 
urb.ebt. 13,23 13,23 "Közös Ut" Belvárdgyula

13.01a3zi volt urb.13,55ott. 11,36 2,19 "Közös Ut"
Belvárdrvula

46



2. sz .melléklet folytatása

Sráőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
terü Az 1961.VII.törvény végre

hajtása folyamán
— -------- — ------- — _y

lete állami TSZ egyéni
donbd

tulaj- A termelőssowtku- 
zet nevetulajdonba allami F tssbérleménybek e r íi,1 1 .h e k 1t á r

14.Kátolyi volt 
urb.ebt.

3o,56 29,87 o »69 htlj Élet” Ka* y
15.KagyarsarlŐ3l

ebt.
4o,23

o,15.
34,06 5,47 "Közös Ut” 

Belvárdgyula
I6.iúecseknádasdi 

volt urb.ebt.
Kidan

133,79
115.86

o,55
17,38

"Jószerencsét"Hidas

17.&ecseknádaadi
ebt.

73,lo 44,43
12.55$* 21.12

"Bercsényi"
Mecaeknádaad

IS.Kagykozári volt 
urc.ett.

19,lo 19,1b ÁG.Pécs

IS.Sagykozári lég. lí-rn. 32,23 28,26 3,97 "Bogádi Virágzó" 
Karvkpzár

2ó«,í bányai volt 
urb.ebt. lo,51

o.92
8,79

o .80

"Bercsényi Miklós" 
líecsekr.ádasd

21. Per ekei:; r*b:. 7i?2 1.72 "Kossuth" Berkesd
22.?écsvíraii volt 

urb.ebt. IS,74
38,612

53,11
33,93

"Egyesült Dózsa" 
P5c8várad

2j.Pécsváradi Icg. 
lám. 57,91 57,91 "Egyesült Dózsa" 

Pécnvárad
24.FJspr-kl3.ki volt 

urb.ebt. 53,25
21 ,oo

67,68
4,57

"Egyesült Dózsa" 
Püspöklak

25.HoEcnyai ebt. 38, lo 29,87 8,23 "Bogádi Virágzó" 
Na^ykozér

26.Szet-ínyi ebt. 2o,o3 18,o2 2,ol "Egyesült Lenin" 
Véménd

Z l M z é - ú i volt 236,12 
ebt.

178,9o
56.97 2o.25

"Egyesült Lenin" 
Véménd

28 • Z eng5 ■v é rk o ny i 
volt urb.ebt.

73,4o
28.89

37,52
«áiSa.

"Egyesült Dózsa" 
Pécsvárad

6 ól 9
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2.sz. melléklet folytatása

Erdőbirtokossági 
társulat neve

Erdő
területe

kz 1961.VII.törvény végre
hajtása folyamán

A termelőszövetke
zet neve

állami 1 Tői legyéül tulaj- 
1 1 donba

tulajdonba lállami 1 TSZ 1 bérleménybe 
k e r ü l t

h e k t á r
29«Zsibriki ebt. 18,42 18,42 "Bercsényi”

Mecseknádasd
XI.ÖSSZESEN: 1711,55 386,5o 1083^07 179,72 61,46

6619 48


