
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi m. kir. erdöigazgatósáq-, főerdőhivatal-

és erdőhivatalhoz. 

28.502. szám. Az erdőtiszti állomásokra általam folyó 
évi július hóban tett kinevezéseket tartalmazó és ezen igaz
gatóságot, föerdőhivatalt vagy erdőhivatalt illető rendeletem
mel kapcsolatban értesítem a (czimet), miszerint azon erdőtisz
teknek, kik az 1879. évi X X X I . t.-czikk 36. §-ának rende
letéhez képest az erdészeti államvizsga letételének hiánya miatt 
kinevezhetek nem voltak, de tényleges szolgálatra továbbra is 
alkalmaztattak, azon esetben, ha az általuk ellátott tiszti állo
mással az nj szervezet tiszti állománya szerint magasabb fize
tés és tehermentes illetmények vannak rendszeresítve, mint 
azok, melyeket az illető tisztviselő részére annak legutóbbi 
kinevezési okmánya biztosit, akkor az erdőszámvevőség által 
megállapítandó különbség jövő szeptemberhó 1-től kezdve elő
leges havi részletekben mint tényleges szolgálati díjazás utal
ványozandó; azon erdőtiszteknek pedig, kik oly állomásokra 
alkalmaztattak, melyekkel a tiszti állomány szerint kisebb 
fizetés és tehermentes illetmények vannak összekötve, mint 
azok, melyeket részökre legutóbbi kinevezési okmányok biz
tosit, ugyancsak folyó évi szeptemberhó 1-től kezdve a kine
vezési okmányokban biztosított fizetés és tehermentes járandó
ságok, illetve ennek az erdőszámvevőség által megállapított 
többlete utalványozandó. — Budapest, 1881. auguszt. 7-én. 

Báró Kemény. 



Hirdetmény a folyó 1881-ik évben tartandó „erdészeti állam
vizsga" tárgyában. 

28135. sz. A z erdészeti államvizsga folyó évi októberhó 
17-ik és következő írapjaiu, a fennálló szabályzat értelmében, 
Budapesten az országos magyar gazdasági egylet „Köztelkén" 
délelőtti 9 órakor fog megkezdetni, és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehe-
tésere nyert engedélyüket, a vizsga kezdete előtt, a bizottság 
elnökének bemutassák. — Kelt Budapesten, 1881. aug. 8-án. 

M. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium. 

Hirdetmény a folyó 1881. évben tartandó erdőőri szakvizsgák 
ügyében. 

28.096. szám. Az erdőőri szakvizsgák, a folyó évi októ
berhó 17-ik és következő napjain : Budapesten, Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Kassán, Ungvártt, Marni.-Szigeten, Kolozs
várit , Temesvárit, Szombathelyen, Pécsett és Zomborban' a 
vármegye házánál délelőtti 9 órakor fognak megkezdetni és 
fo lytatólag m egtártatni . 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni 
szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványaikkal felszerelt folya
modványukat, a vizsgák székhelyeire nézve illetékes kir. erdő-
felügyelőkhöz nyújtsák be. 

Kelt Budapesten, 1881. augusztushó 8-án. 
.1/. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium. 

Hirdetmény. 

Az 1879. évi X X X I . törv.-czikk (erdőtörvény) 41. és 
és 42. §§-ai értelmében jogosult erdőőrök által vezetendő, az 
erdei kihágások feljegyzésére és bizonyítására szolgáló „erdei 



rovatos naplók "-ból az első szükségletnek megfelelő mennyi
ség, alkalmas zsebkönyv alakban elkészíttetvén, figyelmeztet
nek az érdekelt erdőbirtokosok, hogy azok — ha egyszerre 
legalább két-két példányt vesznek — példányonként ötven (50) 
krajczárért az alulirt ministerium erdőszámvevőségénél meg
szerezhetők, s a megrendelők költségére posta ntján fognak 
megküldetni. — Kelt Budapesten, 1881. évi juliushó 26-án. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium. 

Utasitás a közigazgatási bizottságoknak erdőrendészeti ügyekben 
való eljárásra. 

A m. kir. belügyminiszterről egyetértőleg kiadta : 

a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minister 1881. 

évi 10.092. szám alatt. 

I. F E J E Z E T . 

A k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g t e e n d ő i . 

1. §. A közigazgatási bizottság teendői az 1879. X X X I . 
t.-cz. végrehajtására a következők : 

a) az erdészeti albizottságot (közigazgatási erdészeti bi
zottságot) megalakítja (Erdőtörvény) 26. §., jelen utasitás 4. 
és 5. §§); 

b) a másodfokú erdei kihágási bíróság tagjait megválasztja 
(e. t. 120. §.); 

c) az erdei kihágási másodfokú bíróság tagjait fölesketi 
(e. t. 125. §.); 

d) az erdészeti ügyekben érkező jelentéseket, panaszokat 
és kérvényeket tárgyalás és ítélethozás végett az erdészeti 
albizottságnak kiadja; (sürgős és halasztást nem tűrő esetek
ben mindezt a főispán is megteheti); 



e) felebbezés esetén erdészeti bizottságának határozatait 
és Ítéleteit a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister-
hez felterjeszti, s ez esetben a kérdésre nézve saját vélemé
nyét is nyilvánítja; 

f) az erdészeti bizottság jelentéseiben foglalt határoza
tokat és utasításokat, a mennyiben nem képeznek concret 
ügyekben hozott ítéleteket, illetve határozatokat, és a meny
nyiben átalánosabb jelentőségűek, tárgyalja, és ha a részéről 
netalán kivánt változtatáshoz a tárgyalásnál jelenlévő erdészeti 
bizottság tagjainak többsége, vagy a kir . erdőfelügyelő nem 
járulhatna , ez esetben annak módosítása, vap.y mellőzése 
végett, az összes tárgyalási iratok csatolása mellett, a főispán 
utján a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerhez 
felterjesztést tesz. 

II. F E J E Z E T . 

A k ö z i g a z g a t á s i e r d é s z e t i b i z o t t s á g ( e r d é s z e t i 
a l b i z o t t s á g ) h a t á s k ö r e é s s z e r v e z e t e . 

2. §. Az 1879. évi X X X I . törvényczikk 25. §-a értel
mében erdőrendészeti ügyekben első fokú hatóság a közigaz
gatási bizottság, mely az idézett törvény 26. §-ának rendele
téhez képest ráruházott teendők végrehajtását saját kebeléből 
választott három tagu albizottság, illetve „a közigazgatási 
erdészeti bizottság" által gyakorolja. 

3. §. A közigazgatási erdészeti bizottság teendői a kö
vetkezők : 

a) a véderdők és a feltétlenül fentartandó erdők kijelö
lésénél közreműködik (e. t. 2. 3. §§.); 

b) őrködik a fölött, hogy a véderdőkben tarvágás és 
irtás ne történjék (e. t. 2. §.) és hogy ezen erdők rendel
tetésűknek megfelelően kezeltessenek; fölujitás alkalmával, vagy 
az előtt, vagy azután a fák tuskói ki ne szedessenek (e. t. 



6. §.); erdei alom bennök ne szedessék (e. t. 8. §.) és a terü
let mindaddig, mig arra az engedélyt meg nem adta, ne legel
tessék (e. t. 7. §.); 

c) őrködik a fölött, hogy a futóhomokon és átalában a 
feltétlen erdőtalajon álló erdők ki ne irtassanak, hanem foly
tonosan és állandólag erdőnek tartassanak fenn; fiatal részeik 
pedig mindaddig, mig az a csemeték és sarjak kárával jár , 
ne legeltessenek; hogy ezen erdők talaja aloinszedés által el 
ne silányittassék, és hogy bennök a fák gyökerei és tuskói 
ne irtassanak (e. t. 4., 5., 6., 7., 8. §§.); 

cs) őrködik a fölött, hogy a -véderdők, a futóhomokon, 
s átalában a föltétlen talajon álló erdők, ha egészen tarra 
vágattak, vagy pedig kiirtattak volna, általa megszabott, de 
hat évet meg nem haladó idő alatt beerdősittessenek, (e. t. 
5. §.) és az ez ellen vétő erdőbirtokosok, mint erdészeti áthá
gást elkövetők ellen a törvény értelmében jár el (e. t. 
4 7 - 5 3 . §§.); 

d) őrködik a fölött, hogy a gazdasági rendszeres üzem
terv szerinti gazdálkodásra kötelezett erdőbirtokosok (e. t. 17. 
§.) a gazdaság alapját képező üzemterveket a magyarországi 
rendeletek tárának 1880. évi 110. számában 23.374 szám 
alatt kiadott utasitás szerint mielébb és a törvény kihirdetése 
napjától számított 5 év alatt elkészítsék, és jóváhagyás végett 
előtérjeszszék (e. t. 18. §.); 

e) a gazdasági tervek beterjesztésére az előbbi d) pont
ban kitűzött határidő indokolt meghosszabbítására vagy meg
rövidítésére véleményt ád, illetve a községek és volt úrbéres 
közbirtokosok erdeinek szakértő közegek által való mielébbi 
berendezésére lehető legrövidebb idő alatt előterjesztést (e. 
t. 18. §.), és azzal egyidejűleg az időközben alkalmazandó 
kezelési rendszabályokra is javaslatot tesz; 

f) az erdőbirtokosok által jóváhagyás végett beterjesz-



tett gazdasági terveket a kir . erdőfelügyelőnek megvizsgálás 
végett kiadja, és annak véleménye alapján azokat, ha a fen-
nebbi cl) pontban idézett utasításnak meg nem felelnének, az 
erdőbirtokosnak megfelelő elkészítés vagy átdolgozás, esetleg 
megváltoztatás végett visszaadja; ha pedig az erdőbirtokosok 
ezen rendelkezésnek eleget tenni nem akarnának, vagy az üzem
tervek az utasításnak megfelelően volnának elkészítve, saját 
kellőleg indokolt véleményének kifejezése mellett, az üzem
terveket a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir . 
ministerhez felterjeszti, jóváhagyás vagy indítványozott megvál
toztatás végett, (e. t. 18., 20. §§.) 

Ha az üzemtervre nézve a kir. erdő felügyelő véleménye 
eltérne a közigazgatási erdészeti bizottságétól, ezt is saját 
véleménye kíséretében felterjeszti. 

A visszaérkező és jóváhagyással ellátott üzemtervek egyik 
példányát a törvényhatóság irat tárának biztos helyiségben való 
megőrzés végett által adja, a másik példányt pedig az erdő
birtokosnak visszaszolgáltatja (e. t. 25. §.); 

y) a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister által 
megállapított gazdasági tervtől való eltérés engedélyezése végett 
benyújtott folyamodványokat, a kir. erdőfelügyelő meghallgatá
sával, saját indokolt véleménye kíséretében felterjeszti (e. t. 
20. §.); az üzemterveknek az erdőtörvény 18-ik §-ábau enge
délyezett elkészítéséig és jóváhagyásáig pedig minden, az erdő 
jelenlegi állományának megváltoztatását czélzó kérdésekben, 
erdőrendészeti szempontból ehö fokulag ha tároz , még azon 
esetekben is, ha az ügy végleges elintézése, mint a községi 
vagyont illető kérdés, a törvényhatóságot i l le t i ; 

yy) a rendszeres gazdasági kezelésre nem alkalmas erdőkre 
nézve első fokulag határoz (e. t. 19., jelen utasítás d) pont
jában idézett utasítás 453. lap); 

h) intézkedik az iránt, hogy a rendszeres gazdasági üzem-



terv szerint kezelt erdők a közigazgatási költségek kivetésénél 
csak felerészben vétessenek alapul. Mihelyt tehát az üzemterv 
jóváhagyva lett, és az erdőtörvény 17. §-a alá nem tartozó 
erdőbirtokosok annak betartására magokat kötelezték, az ille
tékes községeket az erdőtörvény 16-ik §-ában adott kedvez
ményi jog érvényesitéséről határozatilag értesiti; 

i) őrködik a fölött, hogy a rendszeres gazdálkodásra 
kötelezett erdőbirtokosok (e. t. 17. §.) szakértő erdőtiszteket 
(e. t. 36. §.) és elegendő számú (e. t. 22. §.), és törvényes 
minőséggel biró erdőőröket (e. t. 37. §.) alkalmazzanak, és 
azokat tudomásvétel, illetőleg megerősítés végett nála beje
lentsék (c. t. 21. §.). 

Ha pedig az erdőbirtokosok a kellő számú kezelő és őrző 
személyzetet kellő időben alkalmazni elmulasztanák, az állami 
közvetlen kezelés alatt álló erdőkre nézve a földmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi magy. kir. ministernek jelentést tesz; ha 
a törvényhatóság saját erdejére nézve mulasztaná el a kellő 
számú tiszti és altiszti személyzet alkalmazását, ez iránt annak 
közgyűlésében jelentést tesz; a 17-ik §. alá tartozó többi 
erdőbirtokosokra pedig, ha ez irányban záros határidővel tett 
felszólításának eleget nem tennének, a büntetést kiszabja (e. t. 
50. §.), községeket illetve a kinevezést költségökre teljesiti 
(e. t. 23. §.), és átalában intézkedik, hogy a községek és 
volt úrbéres közbirtokosságok az erdőtörvényben megszabott 
kötelezettségeknek a legolcsóbban és legczélhozvezetőbben ele
get tegyenek; 

j) az erdőtiszteket, ha azok a törvényszabta minőséggel 
bírnak, s azokat az előző i) pont szerint hivatalukban meg
erősítette , illetve kinevezésüket tudomásul vette, fölesketi 
(e. t. 38., 39. §§., 1881. évi 30.686. számú utasitás). 

Őrködik egyszersmind a fölött is, hogy a fölesketett erdő
tisztek, midőn szolgálatban vannak, a nála bejelentett és általa 



köztudomásra hozott egyenruhát, a felesketett erdőőrök pedig 
szolgálatban a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. 
kir. minister által megállapított jelvényt viseljék (e. t. 45. §., 
földmivelési ministerium 1881. évi 2.293. szám alatt kiadott 
rendelete); ezen egyenruha, avagy jelvény jogosulatlan vise
lőinek, az 1879. évi X L . törvényczikk 44-ik §. alapján, 5 
forinttól 50 forintig terjedő megbüntetése végett az illetékes 
hatóságnál a szükséges intézkedéseket megteszi; 

h) elsőfokulag határoz a fölött, hogy közös erdőtiszt 
vagy erdöőr tar tására több erdőbirtokos egyesülhessen, vagy 
az erdőkezelés és őrzés ugyanazon személyben egyesittethessék 
(e. t. 21., 22. §.), és gondoskodik arról, hogy a községekés 
volt úrbéres közbirtokosságok szakértő erdőtisztek és erdőörök 
tartására szövetkezzenek, s ezen szövekezést ugy vezeti, hogy 
a törvény rendeletének ezen erdőbirtokosok lehető legmérsé-
keltebb megterheltetésével elég tétessék; 

l) erdőrendészeti áthágások eseteiben, mint elsőfokú ható
ság működik (e. t. 61. §.), s az erdőtörvény 47 — 53., 206. 
és 207. §§-aiban megállapított büntetéseket megszabja; 

ly) az erdei kihágási bíróságok számára a kir . erdőfel
ügyelővel egyetértve, erdei érték- és árszabályzatot állapit meg, 
és azt jóváhagyás végett a földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi miniszter elé terjeszti (e. t. 85. §. 1880. évi 
24.432. számú utasí tás); 

m) kopár területek befásitására társulatok alakítását esz
közli (e. t. 166 — 168. §§.); 

n) kopár területek beerdősitésének határidejére és az 
állam által nyújtandó pénzsegély, kölcsön, vagy csemeték ado
mányozása végett a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir . miniszterhez intézett folyamodásokat átveszi és saját 
véleményének nyilvánítása mellett felterjeszti (e. t. 177. §.); 

ny) ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyakori-



akká válnának, a belügyminiszterhez indokolt javaslatot ter
jeszt fel, hogy az erdei termékek eladása és vétele csak 
jogos szerzés bizonyítása mellett történhessék (e. t. 115. §.), 
ezen jelentéseiben határozottan megjelölvén azon erdőket, a 
melyekből — és azon eladási területet, melyen az igazolvány 
mellett való crdőtermény-eladás alkalmazandó lesz; 

o) az erdei termékeknek az erdőből szárazon, idegen 
területen és magán utakon való kiszállításának szüksége, irá
nya, tartama, módozatai és lehető legkevesebb károsítással 
s az illető erdőbirtokosnak okozható verseny kizárásával való 
keresztülvitele, valamint a letéteményezendő kár-biztositási 
összeg iránt első fokulag határoz (e. t. 178—180. §§.); 

ő) különösen száraz időjárás idején a tüzelést, sőt a 
dohányzást is az erdőben egészen eltilthatja (e. t. 9. §.) és 
rendelkezik arra nézve, hogy a vágások, irtások, mezők, 
rétek, nádasok, kakasok stb. a legnagyobb vigyázattal és 
ugy égettessenek le, hogy a tűz az erdőbe át ne csaphasson; 
ugy szintén az erdei tüzelésből származható erdőégések meg-
akadályoztatására rendszabályokat bocsát k i ; 

p) intézkedik rovarpusztitások támadásának, vagy ter
jedésének megakadályozása iránt (e. t. 14., 15. §§.). 

Midőn az erre vonatkozó munkálatoknak az erdőbirto
kosok költségére a kir. erdőfelügyelő által vezetendő végre
hajtását rendeli el, a szükséges költségeknek az országos 
erdei alapból történendő előlegezése iránt (1880. évi 36.776. 
számú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz
teri rendelet) a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
kir. miniszterhez felterjesztést tesz, és a költségeknek a bir
tokosoktól való behajtása és az országos erdei alapba való 
visszajuttatása iránt intézkedik; 

r) tekintettel az erdei alap rendeltetésére, gondoskodik 
arról, hogy ha az erdőtörvény 17. §-ában felsorolt erdőbir-



tokosok, vagy azoknak megbízottja és az erdei kár okozója, 
vagy szavatosa között oly esetben, midőn a panasz már be
adatott, vagy megtétetett, tebát az erdészeti biró közreműkö
désének igénybe vétele után jön egyezség létre a bíróság 
előtt, vagy azonkívül (e. t. 41 . §.): a kár okozója az országos 
erdei és községi betegápolási, illetve szegény alap javára bün
tetéspénz fejében a megállapított kártérítési összeg 50° / 0 - á t 
tízessé, és hogy ezen pénzek, valamint a hivatalból indítandó 
esetekben megállapított pénzbüntetések az illetékes, elébb ne
vezett alapoknak havonként átszolgáltassanak; 

s) ha feljelentés folytán, vagy egyébként arról értesül, 
hogy az elsőfokú kihágási bíróságok (illetőleg végrehajtók) 
az erdőrendészeti büntetések és eljárási költségek, továbbá az 
erdei kihágások után befolyó pénzbüntetések, kártérítések és 
eljárási költségeknek pontos behajtása, törvénj^szerü felosztása 
és rendeltetése helyére való szállítása körül nem szabályosan 
járnak e l : erre az alispánt, esetleg főispánt figyelmezteti, ille
tőleg a vizsgálat elrendelésére felkéri; 

sz) rendelkezik az iránt, hogy az erdőbirtokosok, ille
tőleg személyzetük a kir . erdőfelügyelőnek az erdők bejárása 
alkalmával a szükséges tájékozásokat megadják; — az erdő
felügyelőknek, vagy helyetteseiknek az erdőbirtokos magán 
érdekében tett utazásaik alkalmából származó költségeinek meg
térítéséről gondoskodik; intézkedik az iránt is, hogy az erdő-
felügyelőt, kívánatára, a községi biró, vagy annak a község 
határában lévő erdőket ismerő helyettese, az erdők bejárá
sánál a szükséges felvilágosítások megadása végett kisérje; 

t) a kir . erdőfelügyelő által, az erdőtörvény 34. §-ának 
rendelkezése szerint a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir . miniszterhez a közigazgatási bizottság utján fölterjesz
tendő jelentést tárgyalja; arra való netáni megjegyzéseit a 



jelentésnek eredetiben vak) felterjesztése mellett kisérő iratá
ban kifejezi; 

ty) az erdőstatisztikai adatok összeállításánál a részéről 
szükséges intézkedések megtételével közreműködik; 

u) határozatai és ítéletei ellen beadott felfolyamodásokat 
és felebbezéseket a közigazgatási bizottság utján a földmive
lés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k i r . miniszterhez fel
terjeszti ; 

ü) a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir . minisz
ter által kiadott rendeleteket és utasításokat végrehajtja (e. t. 
25. §.); 

v) a tudomására jutott törvényellenes cselekményeket, a 
kir . erdőfelügyelő véleményének meghallgatása után, halasz
tást nem tűrő esetekben pedig a nélkül is, (utóbbi esetben 
ideiglenesen) betiltja (e. t. 25. §.); 

x) mindazon esetekben, midőn azt a törvény rendeli, 
vagy a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ni. k i r . minisz
ter kívánja, véleményt ad ; 

y) a hatáskörébe tar tozó ügyekben határozatokat hoz és 
utasításokat ad, melyeket, a mennyiben nem képeznek concret 
ügyekben hozott Ítéleteket, illetve határozatokat és a meny
nyiben átalánosabb je lentőségűek: saját törvényhatósága utján 
közöl esetleg a szomszéd törvényhatóságokkal i s ; 

z) a törvényhatóság területén létező erdők állapotáról, 
a közigazgatási bizottság utján, a törvényhatóság elé évenként 
jelentést terjeszt, (e. t. 25. §.); 

zs) működéséről a közigazgatási bizottságnak, annak ren
des üléseiben jelentést tesz (e. t. 26. §.). 

4. §. A közigazgatási erdészeti bizottság á l l : 3 tagból ; 
ezeket rendszerint a közigazgatási bizottság saját kebeléből 
titkos szavazással választja. Ha azonban a közigazgatási bizott
ság tagjai között erdészeti ügyekben jár tas egyének kellő szám-



ban nem találtatnának, azokat a kir . belügyminiszter enge
délyével a törvényhatóság választás utján pótolhatja (e. t. 
26. §.). 

Kivánatos, hogy a választottak erdészeti ügyekben jár tas 
egyének legyenek. 

A közigazgatási erdészeti bizottságnak mindazon tagjai, 
kik nem közigazgatási bizottsági tagok egyszersmind, a köz
igazgatási bizottság ülésében csak a jelen utasitás 1. §-ában 
részletezett crdészeii ügyek tárgyalásánál birnak szavazattal. 

5. §. A közigazgatási erdészeti bizottságnak elnökét és 
alelnökét a három rendes tag közül a közigazgatási bizottság 
választja. 

A z albizottság megalakulásáról a közigazgatási bizottság 
a földmivelés-, ipar- és keresdelemügyi m. kir. miniszternek 
jelentést tesz, s arról egyszersmind a kir . crdöfelügyelőséget 
is értesiti . 

6. §. A közigazgatási erdészeti bizottság a közigazgatási 
bizottságnak végrehajtó közege lévén, reá nézve a közigaz
gatási bizottságról szóló 1876. V I . t.-cz. határozatai, a meny
nyiben az erdőtörvénvnyel ellentétben nem állanak, érvényesek. 

Phinélfogva, ha a közigazgatási erdészeti bizottság vala
melyik tagja megszűnik a közigazgatási bizottság tagja lenni, 
azzal erdészeti bizottsági tagsága is megszűnik. 

7. §. A. közigazgatási erdészeti bizottságnak jegyzője a 
törvényhatóságnak azzal állandóan megbizott valamelyik jegy
zője, vagy aljegyzője; a ki azonban, ha különben nem tagja 
az erdészeti bizottságnak, szavazattal nem bir. 

8. §. Előadó az elnök által megbizott, vagy az illető 
tárgyra, avagy állandólag az erdészeti bizottság; által válasz
tott tag, esetleg az elnök maga, erdőrendészeti áthágások és 
erdőterményék szállítását illető ügyekben pedig a kir . erdő
felügyelő. 
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9. §. A z irodai teendőket, a jegyző felügyelete alatt, a 
törvényhatóságnak azzal megbizott irodaszemélyzete végzi. 

10. §. A közigazgatási b izo t t ság , illetve a fő- vagy 
alispán utján erdészeti ügyekben érkező iratok beiktatása után 
az elnök haladéktalanul intézkedik arra nézve, hogy az ügy 
lehetőleg a bizottság legközelebbi ülésén tárgyaltathassék, 
minélfogva azt megfelelő előkészítés végett az illető előadó
nak kiadja. 

11. §. A z ügyiratokról külön iktató és tárgymutató veze
tendő. 

A közigazgatási erdészeti bizottság ügyiratai megjelölé
sére külön bélyegzőt is használhat ezen kö r i r a t t a l : „N. N . 
megye (város) közigazgatási erdészeti bizottsága." 

12. §. A közigazgatási erdészeti bizottság annyiszor, a 
mennyiszer szükséges, de legalább minden két hónapban egy
szer a törvényhatóság székhelyén ülést tart, melynek a köz
igazgatási bizottság ülésével nem kell okvetlenül összeesni, s 
határideje, tekintettel arra, hogy a kir . erdőfelügyelőnek több 
törvényhatóság erdészeti ülésében kell részt venni, esetleg 
ügyeket előadni, az erdőfelügyelőség kerületébe eső törvény
hatóságok közigazgatási bizottságaival és a kir . erdőfelügyelő 
meghallgatásával lehetőleg ugy állapítandó meg, hogy a kir. 
erdőfelügyelő az ülésekben való megjelenésben akadályozva ne 
legyen. 

13. §. A közigazgatási erdészeti bizottság tagjai, vala
mint a kir . erdőfelügyelő is, a bizottsági ülésekre ugyanazon 
módon hivandók meg, mint az a közigazgatási bizottság tag
jaira uézve szokás; utóbbi egyszersmind értesítendő a tárgya
landó ügyekrő l , hogy azok fontosságához mérve személyes 
megjelenése, vagy képviseltetése i ránt intézkedhessek. 

14. §. A közigazgatási erdészeti bizottság mindazon 
ügyekben, a melyek jelen utasítás 3. §-ánál fogva hatáskö-



rébe rendeltettek, önállóan határoz; a kir . erdőfelügyelő véle
ményét azonban minden ügy tárgyalása alkalmával, avagy azt 
megelőzőleg meghallgatni, illetve kikérni tartozik. 

15. §. A közigazgatási erdészeti bizottság eljárásáról a 
közigazgatási bizottságnak legközelebbi rendes ülése alkalmával 
jelentést tesz (jelen utasitás 3. §. zs.), mely czélra minden 
egyes alkalommal előadót választ. 

16. §. A közigazgatási, valamint az erdészeti bizottság ülé
sein a k. erdőfelügyelőt a k. alerdőfelügyelő helyettesitheti. 

17. §. A közigazgatási erdészeti bizottság Ítéleteit és 
határozatait a maga nevében saját elnökének aláírásával adja 
ki és végrehajtás végett az alispánhoz, vagy polgármesterhez 
teszi át, ki is azoknak végrehajtása iránt intézkedik. 

18. §. A k. erdőfelügyelő a földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi m. k. minister képviselője lévén, hogy az erdő
törvény 68. §-ában ráruházott felebbezési jogot kellő időben 
és minden általa szükségesnek vélt esetben alkalmazhassa, 
mind a közigazgatási bizottság erdészeti ügyeket illető, mind 
pedig az erdészeti bizottság minden határozatáról, akár volt 
jelen a tárgyalás alkalmával, akár nem, az ülés jegyzőkönyvé
nek kivonata, az ítéletnek pedig másolatban való közlése által 
értesítendő. 

19. §. Azon esetben, midőn a közigazgatási erdészeti b i 
zottság részéről az 1879. X X X I . törvényezikk 166. és 168. 
§§-ai értelmében a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
k. minister rendelete alapján küldöttség rendelendő k i , tagjainak 
utazása alkalmából felmerülő költségeit az országos erdei alap 
fedezi; mi végből a kiküldött bizottsági tagok által szabály
szerű útinapló szerkesztendő s a földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi m. kir . ministerhez felterjesztendő. 

A bizottsági tagok 5 forint napidijat és megfelelő fuvar
költséget számithatnak fel. 



III. F E J E Z E T . 

E l j á r á s e r d ő - r e n d é s z é t i á t h á g á s o k ü g y é b e n . 

20. §. Erdőrendészet i áthágások azok, melyek az erdő
törvény 46 — 53., 206 és 207. §§-aiban közelebbről megje
lölve vannak. 

Erdőrendészet i á thágásokra nézve elsőfokú hatóság azon 
közigazgatási bizottság, illetve annak erdészeti bizottsága, 
melynek területén az erdő, melyben az á thágás elkövettetett , 
fekszik. 

21 . §. Erdőrendészet i áthágások miatt az eljárás hiva
talból megindítandó. 

22. §. A közigazgatási erdészeti bizottság az erdőrendé
szeti á thágásokat akkor veszi tárgyalás alá, ha azok a következő 
23 — 30. §§-ban részletezett eljárás utján meg lettek állapítva. 

23. §. Szolgabirák, város kapitányok, vagy a tanács által 
erdőrendészeti ügyek tárgyalásával megbízott tisztviselők, Buda
pesteri a kerületi elöljárók az illető kir . erdőfelügyelöt a 
történt feljelentésről, vagy bármely módon tudomásokra jutott 
crdőrendészeti áthágásról haladéktalanul tudósítani tartoznak. 

24. §. A k. erdőfelügyelő a tudósítás vétele után azonnal, 
ha pedig másnemű hivatalos elfoglaltságai miatt ez' lehetetlen 
volna, három hetet meg nem haladó idő alatt a helyszínén 
megjelenvén, a feljelentés alaposságáról előzetes meggyőződést 
szerez, s ha a feljelentés nem bizonyul alaptalannak, vagy ha 
saját tapasztalása utján jö t t volna tudomására az erdőrendé
szeti á thágás , az illető közigazgatási közegnél (szolgabíró, 
városkapitány, illetve megbízott tisztviselő, Budapesten ker. 
előljáró), melytől az erdőrendészeti áthágásról a tudósítást 
vette, vagy a melynek hatósága területén az erdő fekszik, az 
eljárás megindítását indítványozza. 

25. §. A közigazgatási tisztviselő, a k. erdőfelügyelő in-



ditványára, szükség esetén a helyszínére, a k. erdőfelügyelővel 
együttesen meghatározott napra, a melynek határideje azonban 
3 héten túl nem terjedhet, a tárgyalást kitűzi és arra ugy 
a kir. erdofelügyelőt, valamint az érdekelt feleket az esetleg 
szükséges szakértőkkel és tanukkal együtt meghívja. 

26. §. A felek a tárgyalásnál magukat meghatalmazottak 
által is képviseltethetik. A meghatalmazás érvényéhez két tanú 
aláirása szükséges. 

Azon körülmény, hogy a megidézett felek a tárgyalásra 
meg nem jelentek, a tárgyalás megtartását nem akadályozhatja. 

27. §. A tárgyalás nyilvános. A kir. erdőfelügyelő a 
meghívott egyénekhez és a panaszlottak képviselőihez tárgy
szerű kérdéseket intézhet. 

28. §. A tárgyalásról jegyzőkönyv vezetendő. 
A jegyzőkönyvbe felveendő a felek vezeték- és kereszt

neve, vallása, illetőségi helye, lakása,, polgári állása és fog
lalkozása, kir . hivatalnokoknál csak azok neve és hivatali 
minősége. 

A tárgyalást az illető hatósági személy (szolgabíró, város
kapitány, vagy a városi tanács által megbízott tisztviselő, 
Budapesten a ker. előljáró) vezeti. 

29. §. Miután a kir . erdőfelügyelő, vagy helyettese a 
panasz tárgyát előadta, kihallgatandó a panaszlott és azután a 
tanuk, a szakértők és a többi netán érdekelt felek. 

A jegyzőkönyvbe a tárgyaló hatósági személy a kihall
gatás eredményét, tehát a felek nyilatkozatainak, a tanuk, 
szakértők, valamint a többi érdekeltek vallomásainak, nem
különben netáni szemléknek csak lényegét, azaz a kiderített 
adatok rövid sommázatát véteti fel. A felvételnek mindazonáltal 
szabatosan és világosan kell történni. 

A tárgyalási jegyzőkönyvbe a panaszlott, vagy megha
talmazottja, úgyszintén a tanuk sajátkezüleg semmit sem 



j egyezhetnek be, és egyedül a szakértőknek engedhető meg, 
hogy véleményeiket sajátkezüleg Írhassák be. 

A z erdészeti kormányzat szakértőjeként rendszerint a kir . 
erdőfelügyelő tekintendő ; oly esetben azonban, midőn a vádolt 
fél részéről szakértők meghívása kívántatnék, mind a kir . 
erdőfelügyelő, k i az erdészeti kormányzat részéről hivatalból 
működő vádló, mind a panaszolt fél a maga részéről választ
hat szakértőt, harmadikat a tárgyaló biró nevez k i . 

A tárgyalás megszakítás nélkül folytatandó és lehetőleg 
a megkezdés napján be is fejezendő. 

30. §. A jegyzőkönyv a tárgyaló hatósági személy és 
jegyző, valamint a k. erdőfelügyelő és a panaszlott, illetve föl-
hatalmazottja, s a kihallgatott egyének által aláírandó. 

í rn i nem tudó egyének keresztvonást tesznek, nevök 
melléirása a jegyző által történik. 

A z aláírás netaláni megtagadása, az okul felhozott érvek
kel együtt a jegyzőkönyvben előtüntetendő. 

31. §. A jegyzőkönyvet az eljáró hatósági személy leg-
felebb 8 nap alatt az arra vonatkozó iratokkal, esetleg fölvé
telekkel és rajzokkal, tüzetes jelentés kíséretében, közvetlenül 
az illetékes közigazgatási erdészeti bizottság elé terjeszteni 
köteles (e. t. 66. §.). 

32. §. Erdőrendészet i áthágások elbírálása a közigazgatási 
erdészeti bizottság rendes ülésében történik. 

Ha azonban a kir . erdőfelügyelő az ügy sürgős tárgya
lását t a r t aná szükségesnek, előterjesztésére az elnök e czélra 
rendkívüli ülést hivhat egybe. 

33. §. A közigazgatási erdészeti bizottság az erdőrendé
szeti áthágás érdemére nézve felvilágosítást, az erdőrendészeti 
áthágás megállapítása alkalmával, az eljáró hatósági közeg 
által fölvett jegyzőkönyvből merit (jelen utasítás 28., 29. §§.); 



külön birói szemlének, vagy szakértők meghallgatásának az 
erdészeti bizottság részéről nincs helye. 

Ha azonban a közigazgatási erdészeti bizottság a tény
állás bővebb földerítésére ujabb tárgyalást tartana szükséges
nek, megfelelő határidő kitűzése mellett az erdőtörvény 62., 
jelen utasitás 23. §§-ban megjelölt hatósági közegeknek azt 
megrendelheti. Ezek által az íij tárgyalásra a kir . erdőfelügyelő 
ismét meghívandó. 

A z új tárgyalásra ugyanazon szabályok állanak, a melyek 
a fentebbi 23—-30. §§-ban az első tárgyalásra elrendeltettek. 

34. §. A közigazgatási erdészeti bizottság határozatai t és 
ítéleteit szavazattöbbséggel hozza. 

35. §. A z erdőrendészeti áthágás miatt elitélt, az eljárási 
költségekben is elmarasztalandó. 

A z elitélt által viselendő költségekhez számítandók a kir . 
erdőfelügyelő és helyettesének költségei is. 

36. §. Az Ítélet mind a k. erdőfelügyelőnek (e. t. 67. §.), 
mind pedig a panaszolt félnek Írásban, vétbizonyitvány mel
lett, utóbbinak az 187 c*. X X X L törvényczikk 62. §-a értel
mében eljáró, jelen utasitás 23. és 24. §§-ban fölsorolt ható
sági közeg utján kézbesí tendő; a földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi m. kir . minister erdőszámvevősége pedig rövid 
kivonatban értesítendő. 

37. §. Mind a kir. erdőfelügyelőnek, mind a panaszlott 
félnek jogában áll a közigazgatási erdészeti bizottság ítélete 
ellen, annak kézhezvételétől számított 15 nap alatt, az első 
fokú erdőrendészeti hatóság utján, a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. ministerhez felebbezni. 

38. §. Felebbezés esetében az összes tárgyalási iratok a 
közigazgatási erdészeti bizottság legközelebbi üléséből saját, 
véleményének nyilvánításával, a földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi m. kir. ministerhez eredetiben fölterjesztendők. 



39. §. A másodfokú ítélet ugyanazon módon és uton 
kézbesítendő a panaszlott félnek és a k. erdőfelügyelőnek, mint 
az a fönnebbi 36. §-ban az első fokú ítéletre elrendeltetett. 

40. §. A végrehajtás az ítéletben rendelendő el, s ha az 
elmarasztalt a kitűzött határidő alatt a megszabott büntetést 
megyékben a szolgabíró, törvényhatósági joggal felruházott 
vagy rendezett tanácsú városokban a városkapitány, Budapes
ten a ker. e'őljárőságnál le nem űzetné, ezen hatósági közegek 
hivatalból tartoznak a végrehajtásra nézve intézkedni. 

41. §. A mennyiben az erdőtörvény vagy jelen utasítás 
másként nem intézkedik, az eljárásnál mindenekben az erdei 
kihágások tárgyalása iránt a belügyminister által kibocsátott 
ügyrendtartás alkalmazandó, különösen a végrehajtásra és a 
pénzkezelésre nézve. — Kelt Budapesten, 1881. évi juliushó 22. 

B, Kemény Gábor, s. k. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület pénztáránál 
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erdész 8 B e r g h o l d Károly, fő

B a 1 á s Béla, erdész 8 erdész 8 JJ 
B i d l ó János . 8 Cse r t a Gyula, kir. er
B i n d e r Vilmos, m. k. dőgyakornok s JJ 

főerdész . _ . 
Gr. B r e n n e r Ágostén, 

8 C s i by Lőrincz, m. kir. főerdész . _ . 
Gr. B r e n n e r Ágostén, alerdőfelügyelő . 8 J) 

földbirtokos 8 Gróf C b o t e k Rezső, 
B e r e c z k y Sándor 8 földbirt. . 8 J) 
B ü k h e l y Antal, főerdő C s á s z k a György, püsp. 10 JJ 

mester 8 » Gs ik Gyula, erdész 8 J) 




