
Erdészeti Rendeletek Tára. 

Rendelet 
a ragadozó és kártékony állatok mérgezésénél követendő eljárás sza

bályozása, és az az ellen vétők meybüntetése tárgyában. 

23.542/895. V/b. Belügymin. szám. — 1. §. Ragadozó vagy 
kártékony állatoknak méreg által való pusztítása csakis hatósági 
engedély alapján eszközölhető. Az engedély kiadására a járási 
főszolgabíró illetve rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal 
felruházott városokban a rendőrkapitány előterjesztésére: elsö-
fokulag a törvényhatóság első tisztviselője; másodfokulag a köz
igazgatási bizottság ; harmadfokban pedig a földmivelésügyi magy. 
kir. minister illetékes. Két egybehangzó határozat ellen azonban 
további fellebbezésnek helye nincs. A járási főszolgabíró, illetve 
rendőrkapitány, a mérgezési engedély iránti kérvény előterjesztése 
előtt a szomszédos birtokosokat és községeket közbiztonsági szem
pontból meghallgatni s ezen körülményt és annak eredményét 
előterjesztésébe foglalni tartozik. — A mérgezésre az engedély 
megadandó, ha igazolva van az, hogy a ragadozó vagy kártékony 
állatok nagyobb számban mutatkoznak, folyamodónak kárt okoz
nak, általa másképen el nem pusztíthatok és a folyamodó a méreg 
használata és eltartása körül megszabott óvó szabályok betartása 
iránt kielégítő biztosságot nyújt. 2. §. A mérgezésre engedélyt 
nyert személyeknek a törvényhatóság első tisztviselője az I. f. 
egészségügyi hatóság meghallgatása után utalványt ad az esetről
esetre megállapítandó mennyiségű méreg kiszolgáltatására, melynek 
alapján az engedélyezett méreg mennyiség az illetőnek orvosi 
vényre a gyógyszerész által kiszolgáltatható. Ezen utalvány kiadása 
alkalmával az elsőfokú egészségügyi hatóság megszabja egyúttal 
azon módozatokat, melyeket a méreg kezelése, eltartása, ezek 
ellenőrzése körül az egyes vidékek sajátos viszonyai között az 
alább felsorolt elveken kivül szükségesnek talál. 3. §. A mérgezés 



<•-i.sk egészen megbízható erdészeti és vadászati alkalmazottakra 
ruházható, s ezek nevei a mérgezési engedély iránti kérvényben 
a folyamodó által eleve bejelentendők. 4. §. Az engedély annak 
megnevezésével, hogy az kinek számára adatott meg, valamint 
azon határrészek (hegy, erdő, düllő,) megjelölésével, a melyeken 
a mérgezés eszközlése engedélyezve lön, — a községben, valamint 
a szomszédos községekben és mindezekhez tartozó puszták és 
telepeken is a méreg használatba vétele elölt kellő időben a 
szokásos módon közhírré teendő, azon figyelmeztetéssel, hogy a 
mérgezett tárgyakhoz hívatlanul hozzá nyúlni, vagy azokat eltu
lajdonítani a 10. §.-ban meghatározott büntetés terhe alatt tilos. 
— 5. §. Mérgezett hullák (ló, sertés, birka, kutya), szárnyasok, vér, 
zsiradék, tojások: erdők sűrűjében, csenderesek belsejében s egyéb 
a mérgezési időszak alatt mivelés alatt nem álló, vagy legelte
tésre nem használt területeken pedig oly helyekre teendők ki. 
melyek a közlekedési utaktól távolabb — a legkisebb távközt 
100 méterre számítva —• esnek. A mérgezett tárgy kitevéséről az 
illető községek elöljáróságai a méreg kitevője által annak meg
történtét megelőzőleg legalább 5 nappal irásbelileg értesitendők. 
A község elöljárói a méreg kitételét az értesítés vételétől számí
tott 3 nap alatt a szokásos módon közhírré tenni tartoznak. — 
6. §. A mérgezett tárgyra annak kitevője szigorúan felügyelni 
tartozik; a mely kötelességéből folyólag az engedélyező hatóság
tól nyert e részbeni jogosítvány alapján, az illető terepen nem 
birtokos — idegen — személyeknek a mérgezési záros időtartam 
alatt: a járás-kelést megtiltani jogosult. — 7. §. Ha a mérgezett 
tárgy kitevője, vagy bárki más annak tudomására jönne, hogy a 
mérgezett tárgyat valaki elvette, személyes felelősség terhe alatt 
kötelesek arról a községi elöljáróságnak, — városokban a rendőr
kapitánynak jelentést tenni. A községi elöljáróság arról a főszol
gabíróhoz jelentést tenni, a mérgezett tárgyak eltulajdonitóit 
pedig kutatni s felfedezés esetén megbüntetés végett a főszolga
bíróhoz bejelenteni tartozik. Városokban ezen teendők végzése a 
rendőrkapitány feladata. — 8. §. A hol házi sertések járnak, a 
mérgezésnek helye nincsen. — 9. §. A mérgezési időszak eltelté
vel a mérgezett tárgyat annak kitevője eltávolítani, illetve el
égetni, s ha vérrel történt a mérgezés, a földet felásatni és ki-
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égetni köteles. A mérgezett tárgyak eltávolításának, illetve el
pusztításának megtörténte a községi elöljáróságnál bejelentendő. 
— 10. §. A ki hatósági engedély nélkül mérgez vagy a kiadott 
óvrendszabályokat megszegi, amennyiben cselekménye vagy 
mulasztása súlyosabb beszámítás alá nem esik. Kihágást követ el 
15 napig terjedhető elzárással és 150 frtig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. A befolyó pénzbüntetések mindenkor az illető 
község szegényalapja javára fordítandók. — 11. §. Kihágások ese
tében az eljárás az 1880. évi 38547. sz. belügyministeri körrende
lettel kiadott eljárási szabályok szerint az ennek 8. §-ában meg
jelölt hatóságok által eszközöltetik. 

Budapesten, 1895. ápril 3-án. 
A minister meghagyásából 

JeJcelfalussy, s. k. 
ministeri tanácsos. 

Felhívás 

„az állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap"-ból kiosztandó 
segélyek ügyében. 

A földmüvelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alapból 
az 1895 96. tanévre a szabályzat értelmében a segélyek f. évi 
július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a földmüvelésügyi m. kir. ministerium 
ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati köréből nyug
díjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános joggal biró gym-
náziumokban és reáliskolákban vagy a selmeczbányai m. kir. erdé
szeti akadémián tanuló s illetve ezen tanintézetekbe az 1895. év 
őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái, nemkülönben leányiskolák
ban vagy női tanitóképezdékben tanuló s illetve ilyen intézetekbe 
belépő leánygyermekei illetve árvái, abban áz esetben, ha a tanu
lási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban a kimutatott osztály
zatoknak legalább fele „jó" és „jeles". 

A jelenleg segélyben részesülök is újból folyamodni tartoz
nak ; egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt 



esetben két, sőt három gyermeke s illetve árvája is kaphat 
segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt tiz egyenlő havi 
részletben szolgáltatik ki. A kiosztandó segélyeknek legalább ~ / a 
része fiuknak adatik. 

A szülök vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 
kérvények felszerelendők a szülők illetve árvák vagyoni állapotát 
feltüntető hatósági bizonyitványnyal, továbbá a tanulónak a leg
utóbbi tanévről nyert bizonyítványaival. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők illetve gyámok,, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kívánt kérvényeiket 1 e g-
k é s ő b b f o l y ó é v i j ú l i u s hó 8.-áig az „állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyező alap" bizottságához (Budapesten, 
földmivelésügyi ministerium, ff. em., „Erdészeti főosztály") annál 
inkább beküldeni szíveskedjenek, mert később beérkező kérvények 
figyelembe nem vétethetnek. 

Budapesten, 1895. évi május hó 28-án. 
A segélyező alap intéző bizottsága. 


