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szó útján) is közlendő felhívással, hogy az, akinek jogaira vala
mely dolognak a leltárba felvétele sérelmes, a hirdetmény kifüg
gesztésének napjától számított 15 napon belül a dolognak a leltárba 
felvétele ellen a községi elöljáróságnál (polgármesternél) akár szó
val, akár írásban szólaljon fel. 

A hirdetményi határidő eltelte után a községi elöljáróság (pol
gármester) a hirdetményt az esetleges felszólalásokkal együtt, ha 
pedig senki sem szólalt fel, ennek közlésével megküldi a vármegyei 
vitézi széknek. 

5. §. A vármegyei vitézi szék a felszólalások megvizsgálása 
után — amennyiben szükséges, egyes tárgyak kihagyásával — a 
leltár megállapítására javaslatot tesz az Országos Vitézi Széknek. 

6. §. A 2. §. 2. pontjában meghatározott szempontok figyelem
bevételével, de a 4. §-ban meghatározott eljárás mellőzésével kell 
javaslatot tenni a vitézitelekhez megszerzendő felszerelés leltárá
nak megállapítása iránt is abban az esetben, ha a vitéziteleknek 
jelenleg sem élő, sem holt felszerelése nincsen. Az ilyen leltár 
megállapításának hatálya az, hogy mihelyt a vitéz a felszerelés 
körébe tartozó valamely tárgy tulajdonát megszerezte, az minden 
külön leltározás nélkül a 6.650/1920. M. E. számú rendeletben a 
vitézitelekkel járó felszerelésre nézve meghatározott különleges 
jogi minőséget nyeri. A megszerzett felszerelési tárgyakat időn
kint be kell vezetni a leltárba. 

Az előző bekezdés rendelkezését megfelelően kell alkalmazni 
arra az esetre is, amelyben a meglévő felszerelés nem felel meg a 
2. §. 2. pontja értelmében megállapított mértéknek. 

7. §. Az Országos Vitézi Szék a leltár megállapítása után a 
leltárra feljegyezteti, hogy a leltárban foglalt felszerelés — az 
örökösre, vagy az államra, vagy a várományosra — a vitézitelekkel 
együtt száll át. A záradékkal ellátott leltárt az adománylevélhez 
vagy az alapítólevélhez kiegészítésül hozzá kell fűzni. A 6. §. ér
telmében a jövőben megszerzendő felszerelésre vonatkozó leltárt 
csak akkor kell az adománylevélhez vagy az alapítólevélhez ki
egészítésül hozzáfűzni, ha a vitéz a felszerelést csakugyan meg
szerezte. 

8. §. A vitézitelekkel járó felszerelést a vitézitelek egyéb fel
szerelésétől elkülönítve kell nyilvántartani; a vitézitelek tulajdo
nosa ezt mindenkor jókarban tartani, és az abban elhullás, elpusz
tulás következtében, vagy egyéb módon előálló hiányt megfelelően 
pótolni köteles (6.650/1920. M. E. számú rendelet 8. §-ának 2. bek.). 

9. §. A vitézitelekkel járó felszerelést akár egészben, akár rész
ben elidegeníteni vagy megterhelni nem lehet; ez a felszerelés a 
végrehajtás alól mentes (6.650/1920. M. E. számú rendelet 3. §-ának 
első bekezdése), és a vitézítelekkel együtt száll át az utódra 
(6.650/1920. M. E. számú rendelet 4. §. első és második bekezdése, 


