
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A király a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Nitnausz 
Gyula vágapátfalusi közalapítványi erdőmesternek, nyugdíjaztatása alkalmából 
sok évi buzgó szolgálata alatt szerzett érdemei elismeréséül a közalapítványi 
erdőtanácsosi czimet díjmentesen adományozta. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pálos Konrád m. kir. főerdészt — 
saját kérelmére — folyó évi október hó végével állandó nyugalomba helyezte. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KÖRRENDELET 
valamennyi vármegyei és városi közigazgatási bizottságnak és erdészeti albizott

ságnak. 

(Az erdőbirtokosok tulajdonát képező, rendkívüli fahasználatok 
utján befolyt vételárakból képezett s hatóságilag az illető birtoko
sok nevén külön-külön kezelt erdőkezelési, erdőőrzési, erdősítési stb. 
alapokra birói uton elrendelt korlátlan végrehajtás esetében igénybe

vehető jogorvoslat ügyében.) 

9 5 4 2 4 / 1 / A — 4 . sz. — Tudomásvétel végett értesítem a címet, 
hogy az erdőbirtokosok tulajdonát képező rendkívüli fahasznála
tok utján befolyt vételárakból képezett s hatóságilag az illető bir
tokosok nevén külön-külön kezelt erdőkezelési, erdőőrzési, erdő
sítési stb. alapok biztosíték jellege ügyében kiadott 3 8 9 0 3 1 9 0 8 . 
számú és czimmel is közölt körrendeletemet a m. kir. igazság
ügyi miniszter ur az Igazságügyi Közlöny utján a bíróságokkal 
közölte. 

Ezen intézkedésből kifolyólag remélhető, hogy a bíróságok 
a szóban lévő alapokra a végrehajtást az 1 8 8 1 . LX. t.-cz. 6 5 . §-ának 
harmadik bekezdésében foglalt korlátozással fogják elrendelni. 

Ha mégis akár birói határozat, akár a kiküldött intézkedése 
által ez alapok letiltás utján korlátlanul és feltétlenül foglaltatná 



nak le, miheztartás végett értesítem a cimet, hogy a sérelmes 
határozat, illetve intézkedés ellen az 1881. évi XL. t.-cz. 34. §-ában 
meghatározott jogorvoslatok, nevezetesen birói határozat ellen a 
felfolyamodás, a kiküldött intézkedése ellen az előterjesztés lesznek 
igénybe veendők. 

Ez a felebbviteli jog a közpénztárt, melynél a letiltás történt, 
illetve annak utalványozó felettes hatóságát, mint ilyent meg nem 
illeti, legfeljebb felvilágosító irattal fordulhat a bírósághoz a letil
tott követelés természete iránt, de arra, hogy a sérelmesnek tartott 
letiltó meghagyást ne foganatosítsa, vagy hogy ez ellen jogorvos
lattal éljen, a végrehajtási törvény 83., 84. és 133. §-a ezt a ható
ságot fel nem jogosítja. 

A felebbviteli jog a közigazgatási erdészeti bizottságot illeti, amely 
szükség esetében a jogorvoslatot a tiszti ügyész utján beadhatja. 

Utasítom tehát a czimet, hogy a vármegye alispánját jelen 
rendeletemre való hivatkozással hivja fel, hogy amennyiben a 
szóban lévő alapokra elrendelt korlátlan végrehajtásokról értesül, 
erről a cimet azonnal értesítse. 

Végül utasítom a cimet, hogy a korlátlan végrehajtások ellen 
a tiszti ügyész utján a kellő időben megfelelő jogorvoslattal éljen. 

Budapest, 1908. évi október hó 14-én. 
A miniszter helyett: 

Mezó'ssy, 
államtitkár. 

II. 

A magyar királyi földmivelésügyi minisztériumnak 1908. évi 
június hó 10-én 38903/1—A/4, szám alatt kelt s valamennyi vár
megyei és városi közigazgatási bizottsághoz és erdészeti albizott

sághoz intézett körrendeleletének másolata. 

(Az erdőbirtokosok tulajdonát képező, rendkívüli fahasználatok 
utján befolyt vételárakból képezett s hatóságilag az illető birtoko
sok nevén külön-külön kezelt erdőkezelési, erdőőrzési stb. alapok 

biztosíték jellege ügyében.) 

Egyes közigazgatási erdészeti bizottságok abból kifolyólag, 
hogy egyes erdőbirtokosoknak az erdősítés biztosítására erdő
rendészeti uton letétbe helyezni rendelt erdősítési alapjait a végre-



hajtók az illető birtokosok tartozásaira lefoglalták, illetőleg letil
tották, utasítást kértek arra nézve, hogy a szóban levő alapok eredeti 
czéljának megóvása érdekében minő intézkedéseket tegyenek. 

Ebből kifolyólag szoros miheztartásul a következőkről érte
sítem a bizottságot. 

Az erdőbirtokosok által az erdőrendészeti hatóság intézkedése 
következtében letétbe helyezett erdőkezelési, őrzési, erdősítési ala
pok, költségek, továbbá birtokvásárlásra elhelyezett összegek le
tételének az a czélja, hogy az illető erdőbirtokosokat törvényesen, 
tehát kényszerüleg terhelő szakszerű erdőkezelés és őrzés, erdő
sítés, erdállomány-fenntartás stb., illetőleg mindezek költsége biz
tosíttassák. 

Ezen letétek eszerint biztosítékok, óvadékok, kötelezettség 
teljesítésének biztosítására szolgáló vagyontárgyak. 

Az óvadékok az 1881. évi LX. törvényczikk (végrehajtási 
törvény) 65. §-a szerint csupán oly joghatálylyal vonhatók végre
hajtás alá, hogy a végrehajtató csak akkor és csak annyiban 
követelheti kielégittetését a lefoglalt óvadékból, amikor és ameny-
nyiben annak óvadéki minősége megszűnt. 

Az 1881. évi LX. törvényczikk 65. §-át a közadók kezelésé
ről szóló 1883. évi XLIV. törvényczikk 58. §-a értelmében adó
végrehajtások esetén is alkalmazni kell. 

Felhívom tehát a bizottságot, hogy amennyiben az elől emii
tett letétek lefoglaltatnának, illetőleg letiltatnának, a megtörtént 
foglalást, illetőleg letiltást a letétet kezelő magy. kir. adóhiva
talnál a vármegyei pénzkezelés tekintetében felette álló hatóság 
(alispán) utján, a magyar királyi pénzügyigazgatóság számvevő
ségénél, illetőleg számvevőségi kirendeltségénél vétesse előjegy
zésbe, azzal a megjegyzéssel, hogy amikor a letiltott összeg óva
déki minősége egészben vagy részben megszűnik, azt, vagy a fenn
maradó részt a végrehajtatónak kiadja, ha pedig több végre
hajtató van, a letiltó rendelvény bíróságánál birói letétbe he
lyezze. — Egyidejűleg pedig a jelen rendeletemben foglaltakról 
értesítse a foglaltatót, s ha utóbbi a kincstár, akkor az illető 
magyar királyi pénzügyigazgatóságot is. 

A miniszter helyett: Mezőssy s. k. 
államtitkár. 


