
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet az állami erdőhatóságoknak. 

35429. szám. Ő cs. és apostoli kir. Felsége a kincstári erdő
tisztek és az erdők állami felügyeletével megbizott királyi erdőfel-
ügyelőségi személyzet által viselendő egyenruha szabályzatát folyó évi 
augusztushó 17-én Ischlben kelt legfelső elhatározásával legkegyel
mesebben jóváhagyni, s annak azonnali életbeléptetését megengedni 
méltóztatván; vonatkozással az 1879. évi X X X I . tv.-czikk 45. §-ára, 
v a l a m i n t a közigazgatási bizottságnak erdőrendészeti ügyekben 
való eljárásra idei 10.092. sz. alatt a m. kir. belügyminister úrral 
egyetértőleg kiadott utasitás 3. §-ának j . pontjára utasítom, (czim) 
hogy ezen legfelső helyen helybenhagyott s . . . példányban ide 
csatolt szabályzatnak azonnali alkalmaztatása iránt intézkedjék, s 
alattas erdőtisztjeit szigorúan utasítsa, hogy az egyenruha szabály
szerűen előirt viselését hivatalos kötelességöknek megfelelő pontos
sággal teljesítsék. 

Az egyenruha, tekintettel arra, hogy annak a törvényből kifolyó 
viselése a szolgálati kellékekhez tartozik, az illető tisztek által saját 
költségükön beszerzendő. 

Az egyenruhát az erdőszámvevőségeknél alkalmazásban lévő 
tisztviselőknek is jogukban áll viselni, ha az erdőtiszti esküt letették. 

Egyidejűleg utasítom a (czim), hogy alattas tisztviselőit érte
sítse, miszerint az egyenruhának viselése alkalmával a köszöntések 
a katonaságnál előirt módon teendők, s illetőleg, hogy a fövegnek 
levétele helyett a foveg jobb oldala a jobb kézzel érintendő. 

Budapest, 1881. szeptember 25-én. Báró Kemény. 

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak. 
35.429. szám. Az 0 császári és apostoli királyi Felsége folyó 

évi augusztushó 17-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben 
helybenhagyott s a kincstári erdőtisztek és az erdők állami felügye
letével megbizott királyi erdőfelügyelőségi személyzet által viselendő 
egyenruha szabályzatát ké t példányban tudomás és miheztar tás végett 
ide csatolva oly utasítással küldöm meg, hogy annak megfelelő köz
hírré tétele s illetve valamennyi községben való kihirdetése iránt 
intézkedjék, s az 1879. évi X X X I . tv.-czikk 45. §-ának megfelelően 
őrködjék a felett is, hogy a magánszolgálatban álló erdőtisztek a 
törvény kivánata értelmében szintén viseljenek egyenruhát. 

Magától értetik, hogy az () császári és apostoli királyi Felsége 
által csupán az állam szolgálatában álló erdőtisztek részére engedé
lyezett következő jelvényeket, u. m. : a rang megkülönböztetésére szol-



gáló öt tölgylevélből képzett csokrot, valamint a sipkára hímzett 
magvar koronát és a kardbojtra alkalmazott magyar koronát és czi-
mert a nem állami szolgálatban álló erdőtisztele a törvényes büntetés 
terhe alatt (a közigazgatási bizottságoknak erdőrendészeti ügyekben 
való eljárásra a m. kir. belügyministor úrral egyetértőleg és idei 
10.01)2. .sz. a. kiadott utasítás 3. §. j . pont) nem viselhetik. 

Budapest, 1881. szeptember 25-én. Báró Kemény. ' 

Szabályzat a kincstári erdőtisztek és az erdők állami felügye
letével megbízott királyi erdőfelügyelőségi személyzet állal vise

lendő egyenruháról. 
Jóváhagyva 0 császári ós Apostoli királyi Felségének 1881. évi augiisztushó 17-én 

Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával. 

Bevezetés. 
30.635. szám. Az erdőtörvényt tartalmazó 1879. évi X X X I . t. cz. 

45. §-ának rendelete értelmében a felesketett erdőtisztek szolgála
tukban egyenruhát tartoznak viselni a czélból, hogy hivatalos műkö
désük alkalmával mindenki által felismerhetők legyenek s teljesítendő 
rendelkezéseik jogosultságát (ÍZ által is igazolják'; fegyverzettel való 
járásuk pedig a szolgálat természetéből kifolyó szükségesség alapján 
személyes biztonságuk érdekében történik. 

Az állam szolgálatában álló erdőtisztek egyenruhája a szolga 
lati-, a féldísz- és a díszruhából áll. Az egyenruhának ekkénti meg
különböztetése szükséges azért, hogy az erdőtiszt a külső és nagyobb 
mérvű ruhaelhasználással egybekötött teendők végzésénél, valamint 
mindenütt ott, hol a hivatal tekintélye a finomabb ruhának viselését 
nem követeli, olcsóbb ruhát viselhessen, s viszont, bogy más ható
ságokkal és hivatalokkal való személyes érintkezése alkalmával, vala
mint ünnepélyességeknél is állásához illőbb, finomabb öltözetben 
jelenhessék meg. 

Ennélfogva a. szolgálati ruha mindakkor viselendő, midőn az 
erdőtiszt hivatalos teendőjét az erdőben teljesiti, vagy pedig oly ügyek
ben jár el, melyek intézésénél hivatalos minőségének jelzése szük
séges, vagy a melyek intézése a társadalmi szokások szerint egy
szerűbb hivatalos öltözetben is teljesíthető. 

A. finomabb vagyis féldísz ruha akkor viselendő, midőn ezt a 
hivatal tekintélye igényli, vagy a midőn a tisztviselő más hatóságok
kal .személyesen érintkezik. 

Az egyenruha belső irodai szolgálat, alkalmával, oldalfegyver 
nélkül is viselhető. 

Az erdőtisztnek meg van engedve, hogy az egyenruhát hivatalos 
teendőjén kivül is, és pedig az oldalfegyverrel, vagy a nélkül viselhesse. 



Az állam szolgálatában álló erdőtisztek rangjának megkülön
böztetésére szolgáló öt tölgylevélhői képzett csokornak, valamint a 
sipkára himzendő magyar koronának, mint nemkülönben a kard
bojtra alkalmazandó magyar koronának és czimernek viselése csupán 
a kincstári erdők szolgálatában álló és az erdők állami felügyeletével 
megbizott erdőtiszteknek lévén megengedve, más erdőtisztek ezen 
külön jelvényeket, a törvényes büntetés terhe alatt, nem viselhetik. 

Az állam által nyugdíjazott erdőtisztek a rangjukat megillető 
állami erdőtiszti egyenruhát, midőn más hatósági, községi vagy magán-
szolgálatot nem teljesítenek, viselhetik. 

A díszruha ünnepélyességeknél, ünnepélyes tisztelgések és fogad
tatások alkalmával viselendő, s e részben kötelező az V., VI. és VII. 
rangosztályban álló tisztviselőkre, valamint a VIII. rangosztályban álló 
hivatalfőnökökre is; a kisebb rangban álló erdőtisztekre azonban nem 
kötelező s annak illendő alkalmakkor való viselése tetszésökre van bízva. 

1- §• 
A szolgálati ruha. 

A szolgálati ruha kö
vetkezőkből áll : 

kalap, köpenyeg, zub
bony, nadrág, nyakkendő, 
keztyü és oldalfegyver. 

Kalap. 

A kalap a ruha szí
nével összeillő, lehető leg
sötétebb zöldszinü, tetszés 
szerint többé vagy kevésbé 
iinom, kemény, félkemény 
vagy puha nemezből ké
szítve, széles karimával és 
magas fejjel. Hasonló alak
kal mint a vadásztisztek 
díszkalapja, azon különbséggel, hogy a karima ' / g centiméterrel szé
lesebb s oldalvást inkább felhajló. 

A kalap 4 milliméter átmérőjű, gömbölyű s zöld selyemmel 
átszőtt arany zsinórral, melynek mindegyik végén egy-egy makk van 
alkalmazva, díszítendő. 

A kalap zsinórzata a XII—IX. rangú tisztviselőknél egyszer, a 
VIII—VI. rangú tisztviselőknél kétszer s az V. rangú tisztviselőknél 
háromszor övezi körül a kalap tetejét. 

Az erdőben lévő, vagy közönségesebb szolgálatnál meg van 



engedve, hogy a kalapra az áttört aranyzsinórok helyett sötétzöld 
selyem vagy szőr zsinórok is tétessenek, mely utóbbi esetben a selyem 
vagy szőr zsinór két végére egy-egy arany makk illesztendő. 

A kalapnak baloldalán egyszerű fajdkakastollal való diszithetése 
meg van engedve. 



Köpenyeg. 

A köpenyeg sötétbarna kelméből készítendő, sima sárga gombok
kal, fekete béléssel és fekvő s a kelméhez hasonló, de sötétebb szinü 
bársonynyal fedett, gallérral látandó el. Ezen, a honvédtisztek köpö
nyegéhez hasonló szabással biró, a lábikrák közepéig érő köpenyegre 
világoszöld szinü szegély és paroli teendő. 

Az erdők állami felügyeletével megbízott erdőfelügyelőség sze
mélyzeténél a világoszöld paroli, 2 milliméternyi szélességben, veres 
szinü posztóval szegélyezendő. 

Az V-ik rangosztályba sorozott tisztviselőknél a szegély és 
paroli veresszinü, a köpenyeg pedig veres béléssel látandó el. 

Az erdőben való használatra a köpenyeg sötétszürke, vagy zöl
desszürke kelméből, tetszés szerinti hosszúságban és zöld szegély nél
kül is készíthető. 

A köpenyeg melegebb időjárásra könnyű sötétbarna szövetből 
is viselhető. 

Zubbony. 

Sötétzöld, a törzskari tisztek kabátja színéhez hasonló kelméből 
készül, és pedig a szolgálattétel nemeire való tekintettel, finomabb 
vagy durvább kelméből. Ezen öltönydarabra öt, dombor, sárga fém
gomb, álló gallér, világoszöld szinü s illetőleg a felügyelőségi személy
zetnél veres szegélylyel kiegészített paroli s az ujakra varrandó és 
zöld selyemmel átszőtt arany sujtás alkalmazandó. 

A zubbony az időjáráshoz képest melegebb béléssel is ellátható. 
A rangfokozatok megkülönböztetése végett a VIII., VII. és VI. rang-
osztályu tisztviselőknél a zöldszinü parolira az arany paszománt ugy 
illesztendő, hogy a paroliból négy milliméternyi szegély kilátszassék; 
az V-ik rangosztályu tisztviselőknél azonban a paszománt az egész 
parolit teljesen fedi. 

A parolira s illetőleg annak paszoinántjára, más tisztviselők 
egyenruhájához hasonlóan : 

a XII. rangosztályu tisztviselőknél egy, 
a XI . és X . „ „ két, 
a IX. „ „ három arany tölgylevél csokor, 
a VIII. „ „ egy, 
a VII. „ „ két, 
a VI. „ „ három ezüst tölgylevél csokor, 
az V. „ „ egy arany tölgylevél csokor 

alkalmazandó. 
A homályos (tehát nem fénylő) tölgylevél csokrok a mellékelt rajz 

szerint érczből verendők s bearanyozandók, illetve beezüstözendők. 



Nadrág. 

Sötétkékszürke kelméből, világoszöld szegélylyel készített pan
tallón, mely franczia vagy lengyel szabással, hosszúszárú csizmában, 
vagy tetszés szerinti szinü bőr vagy szövet lábtyüben is hordható, s 
durvább kelméből is készíttethető. Melegebb évszakban a sötétszürke 
könnyebb kelméből, vagy fehéres vászonból készült, zöld szegély nél
küli nadrág viselése is meg van engedve. 

Nyakkendő. 
fekete kelméből, fehér szegélylyel, ugy mint a honvédtiszteknél. 



Keztyü. 

Fehér vagy fehéressárgaszinü szarvasbőrből. 

Oldalfegyver. (Jelző- vagy vadászkés.) 

Harmincz centiméter hosszú, öt centiméter széles jelző- vagy 
vadászkés, egyszerű, fekete s 16 centiméter hosszú markolattal. 

A jelzőkés sötétzöld bőrből készült hüvelyben, a zubony alatti 
sötétzöld szijkötőn viselendő. 

A jelző- vagy vadászkés helyett külső szolgálat alatt, valamint 
az irodai szolgálat közben is a féldíszruhánál megszabott kard is 
viselhető, oly különbséggel azonban, hogy a kard ez esetben nem 
övhöz, hanem a zubbony alatt viselendő és sötétzöld szíjakból készült 
közönséges kardkötőhöz erősítendő. 

II. §• 

A fél-diszruha. 
A féldíszruha következő : 
sipka, vagy aranyzsinóros kalap, köpenyeg, atilla, nadrág, nyak

kendő, keztyü és oldalfegyver. 

Sipka. 

A 8 (nyolcz) centiméter magas, s alsó és felső részén egyenlő 
átmérővel biró sötétzöldszinü posztóból készítendő sipka egyenes nap
ellenzővel, s a homlokra himzendő magyar arany koronával van ellátva. 

A sipka alsó részére 3 1 / 2 milimé-
ter vastag zöld selyemmel átszőtt, s 
hátul vitézkötésben végzendő arany 
zsinór varrandó föl. 

A sipka fején annak alsó részére 
4 centiméter széles, a, sipka sziliénél 
valamivel világosabb szinü habos selyem borítás alkalmazandó. 

Midőn a sipka vagy kalap zubbonynyal viseltetik, oldalfegyver 
hordása esetében a jelzőkés helyett a szíjkötőre alkalmazandó kard 
használandó. 

Kalap. 
Olyan, mint a szolgálati ruhánál. 

Köpenyeg. 

Olyan, mint a szolgálati ruhánál megállapított, de megfelelő 
finomságú sötétbarna posztóból készítve. 



A köpenyeg nyári időben könnyű, sötétbarna szövetből készit-
tethető, télen pedig vastagabb béléssel látható el. 

Atilla. 

Finom, sötétzöld, a törzskari tisztek kabátja színéhez hasonló 
kelméből, Si/1 (három és fél) milliméter vastag, zöld selyemmel át
szőtt aranyzsinór díszítéssel, fekete béléssel s álló gallérral. 

Az atilla a felső lábszár felén alul két centiméterrel ér lejebb. 



Elöl a mellső részén 15 (tizenöt) darab, egymástól egyenlő távol
ságra alkalmazandó 14 (tizennégy) milliméter hosszúságú, aranyozott 
makkgombbal s a gombok számának megfelelő tizenöt pár gombhurok
kal van díszítve. 

A jobboldali gombhurkok hosszasága 472 ("égy és fél), a bal
oldali gombhurkok hossza pedig 5 (öt) centiméterrel állapittatik meg. 
A gombhurkok 2 (két) milliméter vastag s zöld selyemmel átszőtt 
arany zsinórból készítendők. 

A gombhurkok belső végükön 14 (tizennégy) milliméter bosszú 
makkal vannak ellátva, illetőleg díszítve. 

Magától értetik, hogy a gombhurok a niakkdiszitéssel együtt 
4V2 s illetőleg 5 centiméternél hosszabb nem lehet s hogy tehát 
minden egyes gombhurokpárnak összes hossza 9 l / 2 (kilencz és fél) 
centiméterrel van megállapítva. 

A tisztviselők rangfokozatának kitüntetése végett, az atilla gal
lérjára, s illetőleg annak két végére 

a XII. rangosztályba sorozott tisztviselőknél egy, 
a X . és XI . „ „ „ két és 
a IX. „ „ „ három tölgylevél

csokor közvetlenül az atilla kelméjére alkalmazandó. 
Tölgylevél csokrok ugyanolyanok használandók, mint a minők a 

zubonynál. 
A VIII., VII. és VI. rangosztályban lévő tisztviselőknél az atilla 

gallérja és annak ujai a honvéd törzstisztek atilláján és ujain alkal
mazott arany paszománthoz és sujtáshoz hasonló paszománttal és 
sújtassál diszitendők s ezenfelül az atillagallér paszomántjára a VIII. 
rangosztályba sorozott tisztviselőknél egy, a VII. rangosztályu tiszt
viselőknél két és a VI. rangosztályu tisztviselőknél három tölgylevél
csokor vert ezüstből alkalmazandó. 

Az V. rangosztályba sorozott országos főerdőmesternél és minis
teri tanácsosnál az atilla és ujjai, a tábornokok atillájánál előirt 
paszománttal és tiszta arany szálakból készített sújtassál diszitendők. 
Ezenfelül pedig a gallér paszomántjának mindkét végére egy-egy 
arany tölgylevélcsokor alkalmazandó. 

A tölgylevélcsokrok az atillák gallérjaira ugyanazon alakban és 
sorban alkalmazandók, mint a hogy ez más tisztviselők egyenruháza-
tánál van előírva. 

Nadrág. 

Finom, sötétkékszürke kelméből készített pantallón, világoszöld 
szegélylyel. Az V. rangosztályu tisztviselőknél a nadrág zöld szegélye 
mindkét oldalon még piros szegélylyel kiegészítendő. 

Nyakkendő és keztyü. 
Mint a szolgálati ruhánál. 



Oldalfegyver. (Az 
egyenes kard.) 

Az oldalfegyver 
az egyenes kardból, 
a kardkötőből és a 
kardbojtból áll. 

A kard három 
részből van össze
állítva, u. m. : a 
pengéből, a marko
latból és a hüvely
ből. 

A 7 0 (hetven) 
centiméter hosszú s 
alsó és felső végén 
3V 2 (három és fél) 
centiméter széles, 
kétélű, egyenes pen
ge aczélból van ké
szítve és simára csi
szolva, l 8 / i o centi
méter szélességű és 
6 centiméter hosz-
szuságu, nyaka pe
dig a markolat illető 
vésetébe forrasztva. 

A penge mé
reteinek megfelelő 
nagyságú hüvely sö
tétzöldre fényezett 
lóbőrből van készít
ve, aranyozott fém
ből készült szájkari
kával, alsó és felső 
hordpánttal s csúsz
tató saruval. 

Az aranyszínű, 
sima fém magyar 
markolat hosszúsá
ga s a védágak 
végeinek távolsága 
egymástól 14 cen
timéter. 



Kardkötő. 
A kardkötő a derékövből s a hordzsinőrokból áll. 
A deréköv bárom sor, egyenként l ' / 2 (egy és fél) centiméter 

vastagságú, sötétzöld szinü s két helyen arányúval áttört selyem zsi
nórból áll, melynek egyik végéhez zöld selyemmel átszőtt kettős arany 
zsinórból képezett gombrész, másik végéhez pedig szintén arany zsi
nórból képezett gombhurok van erősítve. 

A kardövnek aranynyal való áttörése a baloldalon ugyanazon 
helyen eszközlendő, hol a hordzsinórok vannak alkalmazva. 

A 7 (hét) centiméter hosszú gombrész a zsinórokhoz való erő
sítésénél, mozdithatlan, aranyszálu gyűrűvel, szabad végén pedig 3'/ 2 

centiméter hosszúságú, 1 centiméter vastagságú, hengerded, aranyszájú 
gombbal van ellátva s ettől 51/2 centiméternyire a kettős zsinór 
aranykötéssel egybehuzva. 

A gomhurok a zsinórokhoz mozdithatlan, aranyszálu gyűrűvel 
van erősítve. 

A hordzsinórok kettős, zöld selyemmel átszőtt, arany zsinórból 
vannak készítve s a derékövhöz épen ugy erősítve, mint a hogy a 
gombrész az öv fonadékához erősíttetett. 

A hordzsinórok alsó végén hengerded, aranyszálu gomb, és a 
kard felfüggesztésére szükséges hurok van alkalmazva. 

A gombrész, a gombhurok s a bordzsinóroknál alkalmazandó 
zsinórok vastagsága egy fél centiméterrel állapittátik meg. 

Az V. rangosztálybeli tisztviselőknél a kardkötő öve bárom sor 
tiszta arany zsinórból van készítve. 
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A kardkötő az atilla fölött viselendő, miért is az sötétzöld se
lyembéléssel látandó el. 

A világoszöld átfonásu, aranyszálakból készítendő kardbojt ép 
oly alakú, mint a hogy ez a honvéd tiszteiknél van előírva, azon 
különbséggel, hogy a kardbojt a katonatiszteknél előirt jelvények 
helyett 0 csász. és Apostoli kir. Felségének 1879. év októberbe 
12-én Schönbrunnban kelt legfelső elhatározása értelmében Magyar
ország czimerével látandó el. 

III. §. 

A díszruha. 

A díszruha a következőkből áll : 
Kalpag, köpenyeg, atilla, nadrág, nyakkendő, keztyü, csizma és 

oldalfegyver. 

Kalpag. 

Tuhutum alakú, magyar föveg, felálló karimával, mely zöld 
selyemmel átszőtt arany zsinórral vau szegve s 20—25 centiméter 
hosszú sastollal és arany díszítéssel ellátva. 

A kalpag karimája a leg
sötétebb zöld színű szőrös 
nemezből készítendő és pedig 
aként, hogy a világosabb zöld 
bársonyból készítendő feje a 
karimán felül 15 centiméter
rel kilátszassék. A kalpag pi
ros selyembéléssel látandó el. 

A kalpag karimája a fej 
bal oldalán k i van vágva, s 

ezen kivágás arany zsinórokból készítendő, három darab hurok által 
van összefogva. 

A kalpag fejének bal oldalára a sastoll elhelyezéséhez szüséges 
arany zsinórból font makkalaku forgótartó alkalmazandó. 

Az V. raugosztályu erdőtisztek sastoll helyett világoszöld színű 
kócsaggal díszítik kalpagjukat, s a szegélyzsinór m e l l e i t , egy sor 
tiszta arany sujtást viselnek. 

Köpenyeg és atilla. 

Mint a féldísz ruhánál. 



Nadrág. 

Sötétzöld szinü kelméből készítendő, testhez álló magyar nadrág, 
zöld selyemmel átszőtt, arany zsinóros díszítéssel, és pedig vitéz
kötéssel és oldalzsinórzattal. A zsinórok 3 l / 8 milliméter szélesek. 

Az V. rangosztályu tisztviselőknél a zsinórzat és vitézkötés 
tiszta arany sújtassál díszítendő. 

Nyakkendő és keztyü. 

Mint a féldíszruhánál. 

Csizma. 

Kordován vagy fényezett bőrből készített fekete magyar csizma, 
melynek szárai felső végén arany lánczolással és (dől egy rózsával 
vannak ellátva. 

A csizmára aranyozott kis sarkantyú verendő. 

Oldalfegyver. 

A féldíszruhánál leirt egyenes kard. 

IV. §. 

Polgári ruha v i se lé se . 

Jelen szabályzat nem zárja ki azt, hogy a közvetlen erdő- vagy 
fakezelést nem teljesítő erdőtisztek az állomásuk székhelyén végzendő 
belső irodai szolgálat alkalmával állásuknak megfelelő illendő polgári 
ruhát is viselhessenek, ha azonban alapos okok kívánnák, az illető 
hivatalfőnöknek kötelességében áll, az erdőtiszttől a szolgálati egyen
ruha, viselését követelni. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. minister : 

B. Kemény Gábor. 



A m. kir. belügyminisier f. évi 35.839. sz. alatt, az erdei 
kihágások tárgyalása iránt a következő ügyrendtartást bocsá

totta ki. 
Az 1879. évi X X X I . törvényezikk K i i . szakasza alapján, a földmivelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi m. ki i- ministerrel egyetértőleg rendelem mint következik. 

1. §. Erdei kihágások eseteiben első- és másodfokulag csak oly 
közegek Ítélhetnek, melyek az 1870. XXXI. t.-cz. 125. §-ban előirt 
esküt letették. 

Oly közegek, melyek a kisebb polgári peres ügyekben való eljá
rásra jogosultak s ily minőségben a hivatalos esküt letették; szintúgy 
a községi birák és helyettesei, erdei kihágások feletti bíráskodás 
gyakorlása, esetén külön esküi nem tesznek le. 

2. §. Szolgabírói hivataloknál a jegyzői teendőket a törvény 
124. §-ban megjelölteken kívül a segédszolgabiró, irnok, vagy egy 
arra alkalmas díjnok is teljesítheti. 

Városokban az elsőfokú bírósághoz jegyzőkönyvvezetőt a polgár
mester rendel ki. 

3. §. A panasz szóval is előterjeszthető és ez esetben a ható
ság által a panaszttevő személyazonosságának megállapítása után — 
azonnal hivatalból jegyzőkönyvbe veendő. 

Szintúgy felveendő jegyzőkönyv az esetben, ha a hatóságnak 
hivatalból megtoldandó erdei kihágás jön tudomására. 

4. §. Az elsőfokú biróság az Írásban benyújtott, vagy jegyző
könyvbe foglalt panaszokat a büntető iktatókönyvbe bevezeti, és az 
iktatási sorszámmal azonnal ellátja. 

5. §. Az iktatókönyvön kívül vezet még egy betűrendes mutató-
könyvet, melybe a felek nevei és az ügy igtató számai bejegyeztetnek. 

G. §. A tárgyalási határnapokról jegyzék vezetendő, melyben 
az igíatószám, felek nevei és a panasz tárgya, valamint, a tárgyalás 
napja előtüntetendő. 

7. §. Erdei kihágások soron kívül lévén tárgyalandók, az erdő
birtokos vagy meghatalmazottja illetőleg erdőtisztje által benyújtott 
erdei kihágási panaszok a legközelebbi tárgyalási napon veendők fel, 
ha pedig addig az idézések már ezközölhetők nem volnának, a leg
közelebbi tárgyalási napon intézendők el, legfeljebb 30 napon belül 
azonban okvetlenül letárgyalandók. Ha a panaszok nagy számmal 
érkeznének, a körülményekhez képest minden hétre is tűzhető ki tár
gyalási nap, melyre a felek lehető tanukkal együtt megidézeiidők. 

8. S?. Az idézés írásban eszközlendő a panasz minőségének rövid 
jelzésével és a törvény 143. §-ban foglalt következményekre való 
figyelmeztetéssel. 

Községi biró a feleket szóbelileg is megidézheti. 11a ez sikertelen 
marad, az idézés az első bekezdés értelmében írásban ismétlendő. 



9. §. A tárgyalás szóbeli és nyilvános. Minden tárgyalásról 
jegyzőkönyv vezetendő. 

A jegyzőkönyvbe felveendő a felek vezeték- és keresztneve, 
vallása, illetőségi helye, lakása,, polgári állása és foglalkozása. Hiva
talos közegek általi feljelentéseknél elegendő a feljelentő nevének és 
hivatali minőségének előtüntetése. 

A tárgyalást vezeti az eljáró hatósági személy. Első sorban 
kihallgatandó panaszló (feljelentő), azután panaszlott, és csak ezek 
kihallgatása után hallgatandók ki a tanuk, a szakértők és hallgatandók 
meg a többi netán érdekelt felek. 

A jegyzőkönyvbe a tárgyaló hatósági személy a kihallgatás ered
ményét, tehát a felek nyilatkozatainak és a tanuk, szakértők, valamint 
a többi érdekeltek vallomásainak, nem különben netáni szemléknek 
csak lényegét, azaz a kideritett adatok rövid somniázatát véteti fel. 
A felvételnek mindazonáltal szabatosan és világosan kell történni. 

A tárgyalási jegyzőkönyvbe a felek vagy meghatahuazottaik, 
úgyszintén a tanuk sajátkezüleg semmit sem jegyezhetnek be és egyedül 
a szakértőknek engedhető meg, hogy véleményeiket sajátkezüleg 
Írhassák alá. 

A tárgyalás során hozott határozatok indokaikkal együtt szó-
szerint veendők fel a jegyzőkönyvbe. 

A tárgyalás lehetőleg még az napon be is fejezendő és a határozat 
a feleknek kihirdetendő, minek megtörténte a jegyzőkönyvben meg
jegyzendő. 

10. §. A jegyzőkönyv a tárgyaló hatósági személy és a jegyző, 
valamint a felek és kihallgatott egyéb személyek által aláírandó: 

írni nem tudó egyének keresztvonást tesznek, neveik melléirása 
a jegyző által történik. 

Az aláírás megtagadása az okul felhozott érvekkel együtt, a 
jegyzőkönyvben előtüntetendő. 

11. §. Ha a határozat a tárgyalás napján ki nem hirdettetik, 
az esetben az a felekkel Írásban vétbizonylat mellett közlendő. 

12. §. Ha egy panaszlott egyszerre több rendbeli kihágással 
vádoltatik, mind ezen kihágások együttesen tárgyalandók és egy hatá
rozatban clöntendők el. 

13. §. Bírói szemle vagy szakértők meghallgatása — mennyiben 
a tárgyalás napján nem eszközölhető — külön veendő fel és folytatólag 
vezetendő a jegyzőkönyvbe. 

14. §. A tárgyalás rendszerint az illetékes hivatalnál tartandó 
meg. Csak ha helyszíni szemle elkerülhetlenül szükséges, tartható az 
meg a helyszínén is. 10 frtot meg nem haladó kihágásoknál a, tárgyalást 
az illető közigazgatási tisztviselő hivatalos körútja alkalmával az erdő
birtokos, erdő gondnokságának székhelyén vagy az illető községben 
is megtarthatja. 



15. §. Peres felek vagy képviselőik a tárgyalási iratokat a biró 
vagy az által megbizott hivatalos közeg jelenlétében megtekinthetik 
s azokról másolatokat vehetnek. 

16. §. Felebbezés esetében az összes tárgyalási iratok három 
nap alatt a felebbviteli hatósághoz eredetiben felterjesztendők. 

Ha a felebbezés Írásban posta utján küldetik be: az 1879: 
XXXI . t.-cz. 152. §-ban emiitett 48 órai határidő a felebbezés tény
leges feladására értendő. Ezen határidő alatt postára feladott felebbe-
zések tehát, ha a, postabélyeg kelte a határidő betartását igazolja, 
elfogadandók (is törvényszerűen tárgyalandók. 

17. §. A másodfokú határozatok Írásban vétbizonylat mellett 
kézbesítendők. 

18. §'. Minden vétbizonylat az ügyiratokhoz csatolandó. 
19. §. Ha a közigazgatási eljárás a törvény 159. §-ban meg

határozott esetben megsemmisíttetik, az összes iratok 3 nap alatt 
közvetlenül a másodfokú hatóság által a rendes bírósághoz átteendők. 

20. §. A jogérvényes határozatokat az elsőfokú hatóság hivatalból 
tartozik végrehajtani. 

21. §. Ha a határozat első sorban pénzbirságra vagy pénz
fizetésre szól, mindenekelőtt a pénzösszegeknek, valamint a netáni 
eljárási költségeknek behajtása kisérlendő meg. 

A végrehajtás az 1875: XV. t.-cz. III. részében foglalt szabályok 
szerint eszközlendő. 

A határozat kihirdetése, vagy kézbesítése az idézett törvény 
53. §-ban emiitett intést pótolja. A mennyiben tehát az elmarasztalt 
a megfelelő összegeket a határozatban kitett, ennek kihirdetését vagy 
kézbesítését követő naptól számítandó határidő alatt le nem lizeti, 
ellene azonnal foglalás intézendő első sorban ingó, azután ingatlan 
vagyonára. 

22. §. Ha a foglalás alkalmával a marasztalási összegek behajt-
hatlanoknak bizonyulnak, ez a foglalási jegyzőkönyvben azonnal hatá
rozottan megállapítandó s ennek megtörténte után a jegyzőkönyv 24 
óra alatt, az eljáró elsőfokú erdőbirósághoz beterjesztendő. 

Ezen bíróság késedelem nélkül intézkedik az elzárás foganato
sítása iránt. 

Kártérítési összeg és eljárási költség után elzárásnak nincs helye. 
23. §. Az önként befizetett vagy végrehajtás utján behajtott 

összegek 24 óra alatt a végrehajtást elrendelt elsőfokú hatósághoz 
beküldendők. 

Ez azokból kielégíti első sorban az eljárási költségeket, azután 
a kártérítéseket, végül a pénzbírságokat. 

' Ha a befolyt összegek ezen tartozások kielégítésére elégtelenek, 
a végrehajtás azok teljes kielégítéséig folytatandó. 

A netáni felesleg a marasztaltnak visszaadandó. 



24. §. Minden fizetés nyugta mellett történik. 
25. §. A végrehajtást teljesítő közeg eljárásának szabályszerűsége 

elleni panasz benyújtható, vagy a végrehajtást teljesítő közegnél, vagy 
közvetlenül a közigazgatási bizottságnál. 

Ha a végrehajtást teljesítő közegnél adatik be, az tartozik azt 
a panasz indokaira vonatkozó nyilatkozatával együtt 24 óra alatt a 
közigazgatási bizottsághoz beterjeszteni, mely mindkét esetben az 
1876: V. , esetleg VII . t.-cz. értelmében járand el, azon módosítással 
mindazonáltal, hogy ilyetén ügyekben minden körülmények közt ő 
határoz elsőfokúkig. 

26. §. A pénzbüntetések behajtására és kezelésére nézve egyéb-
kínt a rendőri kihágási ügyek tárgyalása és kezelése i ránt 1880. évi 
oS.547. sz. a. kibocsátott belügyininisteri szabályrendelettel a pénz
büntetések behajtására és kezelésére megállapított utasí tás nyer alkal
mazást azon változtatással , hogy az erdei kihágások után megítélt 
összegek nyilvántartási könyve az •/. alatt a befizetett erdei kártér í tések 
és pénzbüntetésekről, valamint az ezek behajtására kiadott összegekről 
okmányolt pénznapló a •//• alatt mellékelt minta szerint vezetendő. 

27. §. A kártérí tések, hajtópénzek és eljárási költségek behajtás 
után legfeljebb 8 nap alatt panaszlónak megküldendők; a befizetett 
pénzbüntetések, valamint az elkobzott tárgyak eladásából befolyó 
összegek '/» része az illető községi szegény- vagy betegápolási alapnak 
nyugta mellett kiszolgáltatandó, */ 5 ''ősze pedig különös figyelemmel 
arra, hogy az a javitó- és rabsegély-pénzekkel össze ne elegyittessék, 
mihelyt a pénzmaradvány 25 frtot meghalad, azonnal, különben pedig 
minden félév végén a nyilvántartási könyv lezárása előtt a teljes 
pénzkészlet a III. minta szerinti ellennyugta kíséretében a kir. adó
hivatalhoz beszállítandó. 

28. §. A minden félév végén a rendőri kihágások után 
befolyó pénzösszegekről szóló utasí tás 12. pontja értelmében lezárt 
nyilvántartási könyv és pénznapló hiteles másolata az eredeti pénz-
okmányokkal együtt 15 nap alatt a királyi földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi ministeri erdő-számvevőséghez terjesztendő fel köz
vetlenül. 

Községi bírák ezen felterjesztést a szolgabíró utján teszik meg. 
29. §. Egycbkmt, a mennyiben a törvény vagy jelen ügyrend-

tar tás másként nem intézkedik, az eljárásnál mindenekben a rendőri 
kihágások tárgyában kibocsátott 1880. évi 38.547. sz. belügymiuisteri 
szabályrendelet és az azzal közzétett utasítások alkalmazandók. 

Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 12-én. 
A minister helyett: 

Prónay József, 
á l l a m t i t k á r . 
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Ellennyugta. 

frt . . . krról, azaz forint és krajczárról, 
mely az alülirt ^^Tth - iT" által, mint erdei kihágások utáni pénzbün
tetésekből befolyt összeg, az 1879: XXXI . t.-cz. 2.08. §-a alapján 
létesítendő országos erdei alaphoz leendő csatolás czéljából, a 
királyi adóhivatalba a mai napon készpénzben hiánytalanul befizettetett. 

Kelt 
(szolgabíró, rendőrkapitány, községi biró.) 




