
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Képjftk az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló változásokról bennünket levelezőlapon értesiteni szíveskedjenek ) 

Ő császári és apostoli királyi Felsége 1911. évi november 12-én kelt legfelső 
elhatározásával Beck Fülöp erdőtanácsosnak, saját kérelmére történt állandó 
nyugalomba helyezése alkalmából, a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét leg
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Orbán József m. kir. erdőmérnök

gyakornokot szolgálattételre a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivataltól a nagy-
enyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz osztotta be. 

* 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Vajda Gyula végzett erdő
mérnökhallgatót kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornokká nevezte ki. 

* 
A Hont vármegyében Palást község határában lovag Roszvadovszky és Konrád 

Imre tulajdonát képezett s ezidőszerint gróf Eszterházy Károly által megvásárolt 
erdőbirtok kezelésével Obach Mihály főerdész bízatott meg. 

c > ? ú£ ú£ 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

KÖRRENDELET 

a tényleges katonai szolgálatra bevonuló erdőtisztek bejelenlése ügyében. 

(Valamennyi kincstári erdő igazgatóságnak, főerdőhlvatalnak, erdő
hivatalnak, m. kir. állami erdőhivatalnak, erdőőri szakiskoláknak, 
az erdészeti kísérleti állomásnak és a beszterczei m. kir erdő-

Igazgatóságnak.) 

93751,1/A/3. sz. — Szigorú miheztartás végett utasvtom a czimet, 
hogy hozzám minden év szeptember hó l-ig jelentse be, hogy a 
kerületében alkalmazott erdőtisztek közül, beleértve természetesen 
az erdőmérnökgyakornokokat is, név szerint kik fognak előre
láthatólag az illető év október havában tényleges katonai (egyéves 
önkéntesi) szolgálatra bevonulni. 

Bejelentendő továbbá jövőre minden egyes esetben az is. 



hogy a már tényleges katonai szolgálatban levő erdőtisztek mely 
napon jelentkeznek a czimnél további szolgálattétel végett. Amennyi
ben ez a jelentkezés a tényleges katonai szolgálat elteltével követő 
30 napon belül meg nem történnék, arról hozzám szintén jelentés 
teendő. 

Tájékozásul egyidejűleg megjegyzem, hogy a tényleges katonai 
szolgálatra és az időszakos fegyvergyakorlatra behívott állami 
alkalmazottaknak a katonai kötelezettség leróhatása czéljából 
szabadságot kérni nem szükséges és hogy az időszakos fegyver
gyakorlatokra történt bevonulásokat hozzám nem kell bejelenteni. 

Ha azonban egyes tényleges katonai (egyéves önkéntesi) 
szolgálatra bevonulók a katonai év letelte előtt a szolgálatra 
alkalmatlannak minősíttetnek, vagy a póttartalékba helyeztetnek 
és igy állomásukra évközben visszatérnek, erről hozzám azonnal 
jelentés teendő. 

A folyó évben tényleges katonai szolgálatra bevonuló erdő
tisztek névjegyzéke, jelen rendeletem vételétől számitandó nyolcz 
napon belül hozzám felterjesztendő. 

Budapest, 1911. évi szeptember hó 25-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

46 1911/Hb. szám. 

Ő F E L S É G E A KIRÁLY NEVÉBEN 

a hatásköri bíróság 

erdei kihágás miatt följelentett földbirtokos, i lakos és 
kanásza i lakos ellen indított ügyben a i kir. törvényszék 
mint büntető felebbviteli bíróság és a veszprémi járás főszolga-
birája közt fölmerült hatásköri összeütközés tárgyában az 1911. 
évi szeptember hó 25-ik napján befejezett nyilvános tárgyalás 
alapján az alól kitett napon következő 



határozatot 
hozott: 

Mind a három esetben az eljárás a rendes biróság hatás
körébe tartozik. 

Egyúttal az 1907 :LXI . t.-czikk 21 -ik §-a alapján elrendeli, 
hogy ez a határozat a terhelteknek, a veszprémi m. kir. állami 
erdőgondnokság, följelentőnek, a veszprémi kir. járásbíróságnak, 
a veszprémi kir. törvényszék mint büntető felebbviteli bíróságnak, 
a veszprémi járás főszolgabirájának, a m. kir. belügyminiszternek, 
a m. kir. igazságügyminiszternek és a koronaügyésznek kézbe-
sittessék. 

Indokok : 

I. A veszprémi m. kir. állami erdőgondnokságnak a veszprémi 
kir. járásbírósághoz beadott följelentése szerint i nemesi köz
birtokosság hajagi véderdőiében 1910. évi november 9-én 
földbirtokos 41 drb. szarvasmarhája őrizetlenül találtatott; 1910 
november 25-én a középső Hajag nevü véderdőben föld
birtokos kanásza i lakos 6 drb. kecskét legeltetett; 1910 
deczember hó 14-én pedig az Alsó-Hajag nevü véderdőben 25 
drb. sertést makkoltatott. 

Az erdőgondnokság az első esetben a kárértéket 135 korona 30 
fillérben és a büntetést 82 koronában; a második esetben a kár
értéket 19 korona 80 fillérben és a büntetést 12 koronában; a 
harmadik esetben a kárértéket 55 koronában és a büntetést 30 
koronában számította föl. 

Az ügyészségi megbízott a vád képviseletét nem vette át. 
A kir. járásbíróság 1911. évi február hó 18-án 65/1911/B sz. 

alatt hozott végzésével a följelentést a veszprémi járás főszolga-
birájához áttenni rendelte, mert az 1 8 7 9 : X X X I . t.-czikk második 
czim, II. fejezetének B) pontja alatt meghatározott erdei kártételek, 
köztük elsősorban a 100. § szerint tilos-legeltetés is erdei ki
hágást képeznek, ha az okozott kár összege 60 koronát nem 
halad tul (69. § b). Több, különböző időben és helyen elkövetett 
kihágással okozott kár összeszámításának (lopás esetét kivéve) 
helye nincs; minthogy pedig a följelentéshez csatolt erdőkár
kimutatás 2. és 3. tételei alatt felsorolt kártételekért követelt kár 
egyik esetben sem haladja meg a 60 koronát és semmi adat 



nincs rá, hogy az 1. tétel alatt felvett kihágás esetében az okozott 
valóságos kár a 60 koronát meghaladná, mert magából a ki
mutatásból kitűnik, hogy a kár czimén felvett 135 korona 30 
fillér nem valóságos kár, hanem a 100. § 1. pontja és utolsó 
bekezdése alapján kiszámított pénzbüntetés, ez pedig magából a 
100. §-bó! kitetszőleg nem azonos a külön igazolandó és meg
térítendő valóságos kárral; de nem azonos ezzel a 102. §-ban 
meghatározott és pusztán csak számításon alapuló kártérítési 
összeg sem, holott pedig a hatáskör szempontjából ve t t ká rnak 
szabályos beesüvel megál lapí tot t valóságos ká rnak kell lenni. 

A veszprémi kir. törvényszék, mint felebbviteli büntetőbíróság 
1911. évi márczius hó 21-én 789/1911/B sz. alatt hozott vég
zésével az elsőbiróság végzését indokainál fogva helybenhagyta. 

A veszprémi járás főszolgabirája 1911. évi április hó 12-én 
1389/1911. sz. a. hozott végzésével hatáskörét nem állapította 
meg, mert a följelentéshez csatolt kimutatás 1. tétele alatt felvett 
135 K 30 fillér összeg nem pénzbüntetés, hanem az, miután a 
följelentő hatóság a közvetlenül okozott és becsű utján meg
határozandó kárnak követelésétől elállott, az 1879: X X X I . t.-czikk 
100. § és 102. §-aiban említett kárnak azon közvetve nyilvánuló 
másik nemét képezi, amely az ugyanezen törvényczikk 85. §-a 
szerint Veszprém vármegye területére nézve a m. kir. földmivelés
ügyi miniszternek 116033/1907. sz. rendeletével megállapított erdei 
érték és árszabályzatnak a legeltetési kihágásokra vonatkozó 1, 
tétele szerint — minden előleges becsű szükségessége nélkül 
— állapitható meg. Tekintve, hogy a jelen esetben egy és ugyan
azon egyén által különböző időben, de egy helyen (a Hajag 
véderdőben) elkövetett három kihágási eset közül az egyik kár
összeg a 60 koronát meghaladja, ezen esetek összeszámításának 
pedig helye van (kir. Kúria 3988/1909/P sz. Ítélete, 1. Erd. Lapok 
1909. évfolyamát) a közigazgatási hatóság hatásköre megállapítható 
nem volt. 

II. A veszprémi kir. járásbíróság és a kir. törvényszék végzé
seit arra alapitja, hogy a hatáskör megállapításánál csupán az 
okozott kár az irányadó; ebben az esetben pedig a feljelentő 
nyilván az 1879. évi X X X I . t.-cz. 100., illetve 102. §-a alapján 
emelte követelését, már pedig a biróság hatáskörét csak a való-



ban okozott és szabályos becsüvel megállapított kár 60 koronán 
felüli összege állapítaná meg. 

A kir. járásbíróságnak és a kir. törvényszéknek ez a felfogása 
törvényes alappal nem bir, mert a hatáskör elbírálásánál közömbös 
az a körülmény, hogy a feljelentésben a kár annak megbecslése 
alapján, vagy pedig egyéb alapon, jelesül a törvény 100., illetve 
102. §-ban foglalt rendelkezés alapján követeltetett; és e tekin
tetben csupán az az irányadó, hogy a feljelentésben érvényesített 
kár az 1879. évi X X X I . t.-cz. 69. §, avagy pedig az idézett törvény 
73. §-aiban megjelölt értékhatárnak felel-e meg. 

Minthogy pedig a kárkimutatás 1. tétele alatt felvett kihágás 
esetében érvényesített kárigény meghaladja a 60 koronát s ekként 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 73. §-a alá esik, és ebből folyólag a 
cselekmény a Btk. alapján és pedig abból a szempontból vizsgá
landó, vájjon az a Btk. 421. §-ban foglalt vétség tényálladékát 
megállapítja-e; minthogy továbbá a Bp. 19. §-a szerint a kár
kimutatás 2. és 3. tétel alatt felvett és kisebb hatáskörű hatóság 
elé tartozó kihágás eseteiben is az ügyek összefüggésénél fogva 
a rendes biróság van hivatva eljárni, ez okból a hatásköri össze
ütközést mind a három esetre nézve a rendes biróság hatásköré
nek megállapításával kellett eldönteni. 

Kelt Budapesten, a hatásköri bíróságnak 1911. évi szeptember 
hó 25. napján tartott ülésében. 

Dr. Wlassics Gyula s. k. Deák Péter s. k. 

Kiadta a hatásköri biróság 1911. évi október hó 4. napján, 

elnök. előadó. 

Kihirdettetett 1911. évi szeptember hó 25. napján. 

Dr. Wlassics Gyula s. k. Dr. Kondor Aladár s. k. 
elnök. jegyző. 

Wlassics s. k. 
elnök. 

(P. H.) Dr. Kondor Aladár s. k. 
jegyző. 
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