Erdészeti Rendeletek Tára.
Az erdóórö k fegyverviselési, fegyverhasználat i é s fegyelm i
szabályai.
(Az 1894. évi X I I . t.-cz. !)2. §-ában nyert felhatalmazás alapján kiadta a m.
kir. belügyministerrel egyetértöleg a földmivelésügyi m. kir. minister, 1895. é v i
72,086. szám alatt.)

Az erdőőrök fegyverviselése és fegyverhasználata.

8.

1.
Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 17. §-ában megnevezett birtokosok
erdeinél alkalmazott s hatóságilag felesketett minden erdöör szol
gálatadójától egy rövid vadászkést képező szuronynyal és termé
szetes szinü szijon viselendő bőrtokkal ellátott könnyű szerkezetű,
hátultöltő karabélyt kap, melyet szolgálatában állandóan magánál
viselni köteles.
Ezen fegyverzet, a szolgálatadó tulajdonát képezvén, kímé
lendő s mindig oly állapotban tartandó, hogy szükség esetén
használni lehessen.
2. §.
Az idézett törvényszakasz alá nem tartozó magánerdő birtoko
sok is elláthatják fölesketett erdőőreiket a fentebb előirt fegyver
zettel, az ily erdöőrök azonban a fegyverhasználatra nézve a
jelen szabályzatban biztosított jogokkal csak abban az esetben
ruházhatók fel, ha eskületételi bizonyítványuk szerént az erdő
törvény 37. §-a c. pontjában foglalt kelléknek megfeleltek, s ha a
birtokos az illető erdőört, az őrizetére bizott erdőterület megjelö
lésével, a közigazgatási bizottságnak bejelenti.
3. §.
A szolgálatot teljesítő erdöör az előirt fegyver használatára
jogosítva van az ellen:
1. a ki őt nyíltan vagy orvul, élete vagy testi épsége ellen
irányult szándékkal megtámadja;
2. ha tetten ért, vagy alapos gyanúval terhelt egyén fel
fegyverkezve lévén, az előzetes felszólítás daczára magát önként
meg nem adja s illetve a nála levő fegyvert vagy más életveszélyt

okozható eszközt a felhívás után el nem dobja, vagy esetleg
védett helyzetéből előjönni vonakodik ;
3. a ki figyelmeztető utasításainak, őt szolgálata teljesítésé
ben meggátlandó, tettlegesen ellenszegül;
4. a ki, mint többször büntetett kárttevő, előzetes felhívásra
az erdőből eltávozni nem akar s az erdőből való kivezetés ellen
tettlegesen ellenszegül.
4. §•
A fegyverhasználat joga azonban feltétlenül megszűnik mind
azon esetekben, midőn a kárttevő a netalán megkísértett ellen
állás vagy támadás után magát megadja vagy megfutamodik.
Általában azokban az esetekben is, midőn a fegyverhez
nyúlás feltételeinek egyike vagy másika fenforog, az erdöör fegy
verét csak azután használja, miután minden enyhébb eszközök
alkalmazása eredménytelen maradt s még akkor is a legnagyobb
kímélettel és csak oly mérvig, a mely a támadás visszaverésére
vagy az ellenállás legyőzésére elkerűlhetlenül szükséges. A fegyver
tehát mindenkor óvatosan használandó, különös figyelemmel arra.
hogy az ember élete lehetőleg kiméltessék s szükségtelenül veszély
nek ki ne tétessék. Ehhez képest és a mennyiben azt a viszonyok
megengedik, előbb a kevésbé veszélyes fegyver (szurony) haszná
landó, mire nézve határozó befolyással bir még az is, vájjon az
ellenszegülő szintén fegyverrel és pedig milyennel, vagy mily nemű
testi sértést okozható eszközzel van ellátva.

5. §.
Ha a fegyvernek a fent elősorolt esetekben történt alkal
mazása folytán az ellenszegülő súlyos testi megsértése következett
be, az illető erdöör köteles azonnal intézkedni, hogy a megsértett
egyén a legközelebb fekvő biztos helyre szállittassék s a viszo
nyok által nyújtható ápolásban részesittessék. Ezenkívül köteles
az erdöör a fegyver használatát, ha az súlyos testi sértést vagy
halált okozott, az illetékes közigazgatási bizottsághoz mindenkor
haladék nélkül bejelenteni, a lőfegyver alkalmazását pedig akkor
is, midőn az illető egyén meg nem sérült vagy könnyű sebbei a
helyszínéről elmenekült. Halál esetén a tényálladék felvétele végett
az illetékes járási főszolgabírónál is jelentés teendő.

A fegyelmi

eljárásról.

6. §.
A hatóságilag felesketett s ennélfogva szolgálatban közbizton
sági közegnek tekintendő erdöör ellen fegyelmi eljárásnak van
helye :
1. ha a kötelességszerű hűséget megszegi s nevezetesen, ha
maga követ el erdei kihágást, vagy ha a kihágást, melyről tudo
mással bir, hiven és kötelességszerűen be nem jelenti, vagy a
kárttevővel összejátszik :
2. ha valamely szolgálati cselekményért vagy eljárásért aján
dékot vagy jutalmat követel s illetve ilyet elfogad;
3. ha az állásához és szolgálatához kötött jogokkal visszaél;
4. ha a rovatos naplóba vagy szolgálati iratokba szándékosan
lényeges valótlanságokat vesz fel ;
5. az 1879. évi X X X I . t,-cz.-ben foglalt erdőtörvény 38. §-a
alapján letett esküben fogadott kötelezettségeket megszegi vagy
meg nem tartja.
6. szolgálatát többszöri megintés után is hanyagul teljesiti,
vagy oly mértékben elhanyagolja, hogy abból az erdőbirtokosra
kar háramlik vagy háramolhatnék;
7. ha a tudomására jutott erdőrenclészeti áthágásokat be nem
jelenti;
8. ha tiltott mellékfoglalkozást, pl. fakereskedést űz ;
9. ha a felekkel törvényellenesen bánik;
10. ba elöljárói irányában a köteles tiszteletet és engedel
mességet megsérti;
11. ha iszákos vagy részegeskedő;
12. ha vadházasságban él, vagy nyilványos botrányt okozó
erkölcstelen életet folytat, vagy ilynemű kihágást követ el.

7- §•
A fegyelmi vétségek megvizsgálása iránt intézkedni, azokat
megállapítani s a büntetéseket itéletileg kimondani — akár hiva
talból, akár feljelentés folytán rendeltetett el az eljárás — jogo
sítva van első fokban:
kis- és nagyközségek és volt úrbéres közbirtokosságok

szolgálatában álló, valamint a vármegyékben alkalmazott u. n.
járási erdőörök ellen a főszolgabíró;
a fő- és székváros erdeinél alkalmazott erdőőrök ellen a
kerületi előljáró;
a törvényhatósági városok erdőörei ellen a rendőrkapitány;
rendezett tanácsú városok szolgálatában álló erdőőrök ellen
a polgármester;
másodfokban: a közigazgatási erdészeti bizottság.

8. §.
Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett többi birtokosok
által alkalmazott, valamint a magán erdőbirtokosok szolgálatában
álló erdőőrök fegyelmi ügyeiben az illető birtokosok saját hatás
körükben intézkednek; kötelesek azonban erdőőreik fegyelme
felett szigorúan őrködni s mindazon eseteket, midőn a jelen
szabályzat 19. §-ában emiitett kizárási okok valamelyike beáll,
vagy ha az erdöör oly cselekményt követ el, mely annak szolgála
tától való elmozdítását s illetve a reá ruházott törvényszerű jogok
tól való megfosztását teszi szükségessé, az illető feleskető ható
ságnak azonnal bejelenteni s esetleg a fegyelmi vétségnek köz
igazgatási uton való i n v i z szálasát és megállapítását kérelmezni.
Ha pedig ezt tenni elmulasztanák, az illetékes hatóság a vizsgá
latot — tudomására jutott indokolt esetekben — hivatalból is
elrendelheti s ennek eredménye alapján az illető birtokost a vét
kesnek talált erdöör elbocsátására s illetve az eskübizonyitványnak
megsemmisítése végett való beszolgáltatására kötelezheti.
Az állam tulajdonát képező erdőknél alkalmazott erdőőrök
fegyelmi ügyei az állami altisztek számára fennálló szabályok és
szolgálati utasítások értelmében fognak elintéztetni.
9. §.
Mielőtt valamely erdőőr ellen a fenti 7. §. szerént illetékes
hatóságok által fegyelmi ítélet hozatnék, az illető erdőőr ellen
emelt panasz vagy vád alapos vizsgálat tárgyává teendő.
A vizsgálat foganatosításával panaszlott erdöör közvetlen
tiszti elöljárója, az illető erdőtiszt bízandó meg, kinek szolgálati
kötelességében áll a panasz mibenlétét elfogulatlanul megállapítani,

az erdöört s szükség esetén más érdekelt feleket vagy tanukat
jegyzőkönyvileg kihallgatni s ennek megtörténte után a vizsgálati
iratokat, saját kimerítő véleménye kíséretében, az illetékes első
fokú hatósághoz beterjeszteni.
10. §;
Abban az esetben, ha a panaszt az erdőtiszt adta be s
illetve a feljelentés az erdőtiszt részéről történt, a vizsgálatot a
7. §-ban emiitett elsőfokú hatóság teljesiti.
11. §•

A vizsgálat eredménye alapján vétkesnek talált erdöör a
vétség minőségére, fokozatára, a netaláni ismétlésre és a súlyos
bító, vagy enyhítő körülményekre való tekintettel :
a) csekélyebb vétség esetén írásbeli megrovással vagy 20
(husz) forintig terjedhető pénzbirsággal;
b) súlyosabb beszámítás alá eső vétség esetén pedig 20
forinttól 50 frtig terjedhető pénzbirsággal; vagy szolgálatból való
elmozdítással is büntettethetik.
Oly szolgálati helyeken, a hol több különböző fizetési osztály
ban álló erdöör van alkalmazva, az elmarasztalt erdöör előlépte
tési jogának megvonásával, vagy felfüggesztésével, vagy kisebb
állomásra való áthelyezéssel is büntethető.
A fegyelmi ítéletben megállapitandók az eljárási költségek,
valamint az is, hogy ki tartozik azokat viselni. A birság és költ
ségek lefizetésére az Ítéletben záros határidő szabandó s illetve
megállapítandó, vájjon azokat az elmarasztalt egyszerre, vagy
meghatározott havi részletekben tartozik-e megfizetni. Végül az
elmarasztalt által okozott károk megtérítése iránti felelősség is
mindenkor megállapítandó.
A megítélt pénzbírságok fejében befolyt összegek az 1879.
évi X X X I . t.-cz. 208. §-ában megjelölt czélokra fordítandók.
12. §.

A fegyelmi vizsgálat elrendelésével egyidejűleg, vagy annak
folyama alatt is bármikor, ha azt a felmerült körülmények indo
kolják, az erdöör a vizsgálatot elrendelő által szolgálatától és

fizetésétől felfüggeszthető s a felfüggesztés az ítélet
terjedő egész időre kimondható.

hozataláig

13. §.
Az elsőfokú hatóság a 11. §-ban megszabott büntetések
közül csak az a pontban említetteket alkalmazhatja s ítéleteit a
kir. erdőfelügyelőséggel és az illető erdőtiszttel is közli.
14. §.
Az elsőfokú Ítélet, annak kézhez vételétől számítandó 15 nap
alatt a közigazgatási erdészeti bizottsághoz felebbezhető.
Az erdészeti bizottság a kir. erdöfelügyelőség véleményének
meghallgatásával végérvényesen határoz.
15. §.
Az elsőfokú hatóság, ha a hozzá terjesztett vizsgálati iratok
ból arról győződnék meg, hogy súlyosabb beszámítás alá eső oly
vétségek forognak fenn, melyeknek megfenyitése a 13. §-ban meg
szabott hatáskörét túlhaladja, a vizsgálat iratait a közigazgatási
erdészeti bizottság elé terjeszti, mely, ha szükségét látja, pót
vizsgálatot rendel el s a vizsgálat eredményéhez képest végérvé
nyesen határoz.
16. §;
Kisebb fokú hanyagság és kisebb fokú szolgálati engedetlen
ség esetén az illető erdőtiszt, mint az erdőőr tiszti elöljárója,
jogosítva van, az erdőőr ellen, ennek meghallgatásával, de a
felebbezés kizárásával rendbüntetést alkalmazni, mely megintésből,
rosszalásból, dorgálásból vagy 1 (egy) frttól 5 (öt) frtig terjedhető
s a 11. §-ban említett czélra fordítandó pénzbirságból állhat.
17. §.
A fennálló törvények és törvényes szabályok alapján bűn
tettnek, vétségnek vagy kihágásnak tekintendő cselekmények foly
tán a vizsgálat a büntető eljárás szabályai szerént eszközöltetik.
Ha a közigazgatási uton elrendelt vizsgálatból az tűnnék ki,
hogy a fenforgó cselekmény nem csupán fegyelmi eljárás utján

megtorolható, hanem a fennálló törvények és törvényes szabá
lyokhoz képest büntetendő cselekményt képez, akkor azon esetben,
ha a fenforgó cselekmény már tisztán fegyelmi szempontból is a
szolgálatból való elbocsátást teszi szükségessé, a fegyelmi eljárás
a büntető eljárásra való tekintet nélkül folytatandó és befejezendő,
de az erdészeti bizottság által az illetékes biróság vagy hatóság
a büntető eljárás megindítása végett a szükséges adatok közlése
mellett értesítendő;
- ha pedig a fenforgó vétségek a szolgálat
ból való elbocsátást tisztán fegyelmi szempontból nem indokolják,
az iratok azonnal átteendők, mely esetben a fegyelmi eljárás a
bűnügynek jogerős Ítélettel való befejeséséig függőben tartandó.
18. §.
Büntető vizsgálat esetén a közigazgatási erdészeti bizottság
az erdöőrt szolgálatától és fizetésétől, a körülményekhez képest,
bármikor felfüggesztheti, jogerőre emelkedett vád alá helyezési
határozat esetén azonban a felfüggesztés feltétlenül eszközlendő.
19. §.
Azon erdöör, ki
1. gondnokság vagy csőd alá került;
2. nyereségvágyból eredő bűntett vagy vétségben jogerősen
bűnösnek találtatott, vagy más vétség miatt hivatalvesztésre Ítél
tetett ;
3. a ki bármely törvényszegés vagy megbecstelenítő tény
miatt a közbecsülést és bizalmat elvesztette, — ha az erdőtörvény
17. §-ában megnevezett bármely birtokos szolgálatában áll, ezen
állásából minden előzetes vizsgálat vagy kihallgatás nélkül azonnal
elbocsátandó, - - eskü-bizonyitványa pedig — tekintet nélkül arra,
hogy kinek a szolgálatában van, — feltétlenül megsemmisítendő.
Az ily erdőöröket tehát kötelesek a birtokosok és azok erdőtisztjei a feleskető hatóságnak haladék nélkül bejelenteni s a fel
esketésről szóló bizonyítványt beszolgáltatni.
20.
Az erdők törvényszerű megvédése és őrzése a fegyelemnek
ezen szabályrendelet értelmében való gyakorlását igényelvén, a

fegyelmi hatóságok kötelességében áll őrköckii a felett, hogy a
fegyelem gyakorlásánál s a vétségek megtorlásánál a fenforgó
gazdasági érdekek mindenkor kellő figyelembe vétessenek s az
erdőőrök személyéhez kötött törvényszerű jogok általában csak
oly egyének által gyakoroltassanak, a kik arra minden tekintetben
érdemesek.
Budapesten, 1895. é v i deczember hó 27.-én.
Darányi,
s. k.
földmivelésügyi m. k. minister.

