
Az 1879. évi XXXI. törvényczikk. 
Erdőtörvény. 

(Szentesítést nyert 1879. évi juniushó 11-én. Kihirdettetett az országgyűlés mind
két házában 1879. évi juniushó 14-én.) 

Második czim. 

Az erdei k ihágásokról . 

I. FEJEZET. 

Á t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 
(Folytatás.) 

69. §. A jelen törvény második czim II. fejezetének A) 
és B) pontja alatt meghatározott lopások, és másnak erdejében 
elkövetett károsítások erdei kihágást képeznek, ha 

a) lopás esetében, a lopott dolog értéke —• a külön 
megtérítendő kár beszámítása nélkül, 

b) károsítás esetében pedig az okozott kár összege 30 frtot 
nem halad tul. 

A cselekmény e minősége nem változik az által, hogy a 
jelen szakaszban meghatározott érték vagy kár összege a 
tettes elítéltetése előtt általa elkövetett több erdei kihágásból 
származik. 

70. §. A közös erdőben, a közbirtokos által elkövetett 
lopás vagy károsítás, — ha ez által más közbirtokos joga 
megsértetik, — az előbbi szakaszban meghatározott föltételek 
alatt szintén erdei kihágást képez. 

71 . §. A jelen törvény második czim II. fejezetének G) 
pontja alatt meghatározott veszélyes cselekmények és mulasz
tások, — tekintet nélkül a veszély nagyságára, s a mennyiben 
a különös határozatokban az ellenkező nem rendeltetik — az 
esetben is erdei kihágást képeznek, ha nem idegen erdőben 
követtetnek el. 



72. §. Mulasztás által csupán azon esetben követtetik 
el erdei kihágás, melyekre vonatkozólag ez — a törvény 
intézkedéseiben kimondatik. 

73. §. Ha a lopott dolog értéke, vagy okozott kár összege 
30 forintot fölülhalad, a cselekmény, a büntetőtörvénykönyv 
értelmében vétséget, illetőleg büntettet képez. 

Több külön erdei lopásnak, az érték szerinti minősítésénél, 
a büntetőtörvényeknek rendelkezései tartandók meg. 

74. §. Büntettet képez az erdei lopás, habár a lopott 
dolog értéke 30 frtot nem halad tul, ha erre vonatkozólag 
valamelyike azon körülményeknek forog fenn, melyeknél fogva 
a lopás, tekintet nélkül a lopott dolog értékére, a büntetőtör
vények szerint bűntettnek állapittatik meg. 

A büntetőtörvényeknek a fegyverviselésre vonatkozó meg
állapítása, erdei lopást illetőleg, csakis lőfegyverre értendő. 

A visszaesésnek a büntetőtörvénykönyv 338. §-ában meg
határozott hatálya, erdei lopásra nézve megszűnik, ha az utolsó 
elkövetését megelőző büntetés kiállása óta 3 év már eltelt. 

75. §. Erdei kihágás miatt pénzbüntetés, s mindenik 
kihágásért, valamint a kihágást elkövetett mindenik személyre 
nézve, külön tételben állapítandó meg. 

76. §. A pénzbüntetés behajthatlansága esetében, elzárás 
alkalmazandó; ez okból a büntetés megállapításánál egyúttal 
az e helyett alkalmazandó elzárás tartama is megállapítandó. 

77. §. A pénzbüntetésnek elzárásra való átváltoztatásánál 
következő szabályok követendők : 

Három forintot fölül nem muló pénzbüntetés helyett egy 
napi elzárás, azon fölül pedig minden további 1 írttól 3 frtig 
terjedő összeg helyett szintén egy napi elzárás számítandó. 

78. §. Tiz napnál hosszabb ideig terjedő elzárás, erdei 
kihágás miatt, nem állapitható meg. 



79. §. A károsultat illető megtérítés vagy kártalanítás 
helyett elzárásnak nincs helye. 

80. §. A lopás kísérlete is büntetendő. 
Az erdei kihágások egyéb eseteiben a kísérletet illetőleg, 

a kihágásokra nézve fennálló szabályok alkalmazandók. 
A részesség, továbbá a szándék és gondatlanság, vala

mint a büntetést kizáró vagy enyhítő körülmények tekintetében 
— a mennyiben a jelen törvény kivételt nem állapit meg — 
a rendőri kihágásokra vonatkozó szabályok rendelkezései az 
erdei kihágások eseteiben is alkalmazandók. 

81 . §. Ha valakit útközben, akár az erdőben, akár annak 
közelében oly baj ért, mely miatt kénytelen volt erdei kihá
gást elkövetni, de ezt az erdőfelügyelettel megbízott személynek 
azonnal, vagy a legközelebbi községelőljárónak 24 óra alatt 
följelenti, ugy ezen cselekmény nem büntettetik mint kihágás. 

Az okozott kár, vagy az eltulajdonított dolog értéke 
azonban ez esetben is megtérítendő. 

82. §. Erdei kihágás miatt a büntető eljárásnak csak a 
sértett fél panaszára van helye. 

A 109. és 110. §§-ban, valamint a 116. §-ban megha
tározott kihágások miatt azonban az eljárás hivatalból indí
tandó meg. 

83. §. Ha valaki több erdei kihágást követett el, melyek 
miatt még meg nem büntettetett, a pénzbüntetés mindenik erdei 
kihágásért külön állapítandó meg. 

A pénzbüntetés helyett alkalmazandó elzárás azonban a 78. 
§-ban meghatározott tartamot ez esetben sem haladhatja felül. 

84. §. A családtagok, a gyámság és gondnokság alatt 
álló egyének, a cselédek, az iparos tanonczok és segédek és a 
gyári munkások által elkövetett erdei kihágások eseteiben az 
értéknek, a kárnak és a költségeknek megtérítésére nézve a 
családfők, a gyámok és gondnokok, a gazdák s illetőleg az 



iparosok és gyárosok is felelősséggel tartoznak, azon esetben, 
ha a kötelességszerű felügyeleti jog gyakorlását elmulasztották. 
Ezen esetben utóbb nevezettek az érték, kár és költségek meg
térítésében a tettessel együtt, — mindazonáltal visszkereseti 
joguk épségben tartása mellett, elmarasztalandók; de ellenük 
a végrehajtás csak azon esetben foganatosítható, ha annak a 
tettes elleni foganatosítása, ez utóbbinak vagyontalansága követ
keztében, részben vagy egészben eredménytelen maradt. 

Ugyanezen szabály szerint felelősek az erdei termékeknek 
az erdőben feldolgozására vagy az erdőből elszállítására jogo
sítottak megbízottjaikért és munkásaikért, a mennyiben ezek 
az erdei kihágást megbízatásuk körében követték el. 

85. §. Az eltulajdonított dolog értékének és a kártérítési 
összegnek, valamint a hajtő-pénznek megállapithatása végett 
mindenik közigazgatási bizottság saját területe számára, a 
kir. erdőfelügyelőkkel egyetértve, egy — s ha a vidék külön
böző részein e tekintetben jelentékeny különbözetek mutatkoz
nának, több érték- és ár-szabályzatot állapit meg, s azt a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministernek jóváhagyás végett 
fölterjeszti, s jóváhagyás után közhírré teszi. 

Ezen szabályzat három évről három évre — vagy az idő
közben beállott jelentékenyebb árváltozások esetében korábban 
is újból állapittatik meg. 

Ha egymással összefüggő erdőterületek több törvényható
ság területén feküsznek, a szabályt az érdekelt közigazgatási 
bizottságok és erdőfelügyelők közösen állapítják meg. 

Az érték- és ár-szabályzat készítésénél követendő elv és 
eljárás ministeri utasitás által határoztatik meg. 

86. §. Az erdei kihágások büntethetősége a kihágás 
elkövetésének napjától számított két év alatt évül el. 

87. §. Az elévülés szünetelésérc és isméti megkezdésére 
nézve a büntetőtörvények rendelkezései alkalmazandók. 



88. §. Az erdei kihágás miatt megállapított büntetés 
végrehajtása megszűnik, az ítéletnek jogerőre emelkedésétől 
számított 3 év elteltével. 

Ezen elévülés mindazonáltal az Ítélet végrehajtására irány
zott és az elitélt ellen intézett hatósági cselekmény által félbe-
szakittatik, azonban a félbeszakító cselekmény elrendelésének, 
illetőleg foganatosításának napján újra kezdetét veszi. 

89. §. Az ítéletben megállapított megtérítés, vagy kárta
lanítás elévülésére nézve, erdei kihágás esetében is, a polgári 
törvények rendelkezései követendők. 

II. FEJEZET. 
K ü l ö n ö s h a t á r o z a t o k . 

A) Az e rde i lopásról . 
90. §. A ki valamely erdőben létező élőfát, vagy ott 

létező levágott, de eladásra vagy felhasználásra még fel nem 
dolgozott fát lop (69. §.), az ellopott fa értékét s kártérítésül 
ezen érték negyedrészét tartozik megtéríteni; ezenfelül pedig 
a két összegekkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő. 

91 . §. A lopott fa értékét és kártérítésül ezen értékkel 
egyenlő összeget tartozik megfizetni, ezenfelül pedig a két összeg
gel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő ki az erdőben : 

a) szórtan fentartott hagyonczot, fölfát vagy magfát, avagy 
tiz évesnél fiatalabb csemetét lop; 

b) ritkás erdőből több, vagy zárt erdőből annyi egymás 
mellett álló fát lop, hogy ez által hézeg támad; 

c) a termő föld megkötésére védeszközül szolgáló, vagy 
sarjadzás végett meghagyott tuskót kiás és ellop, avagy habár nem 
az ezen pontban megjelölt czélok valamelyikére szolgáló tuskót 
lop el, de az annak ellopása végett kiásott gödröt nem tölti be. 

92. §. A ki valamely élőfa ágait, gályáit letöri vagy 
levágja és ellopja, (illetőleg jogtalanul eltulajdonítja), ezen tárgy 



értékét, s kártérítésül az érték felét tartozik megtéríteni s 
egyszersmind a két összeggel egyenlő pénzbüntetésre ítélendő. 

A ki pedig valamely élőfáról annak kérgét lehasítja és 
ellopja, a fa és a kéreg értékét tartozik megtéríteni s ezen 
felül azon értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő. 

93. §. A ki valamely elszáradt vagy az elemek által 
letört fát, ágat, galyat, vagy tuskót lop el (illetőleg eltulaj
donít), ezen tárgy értékét egyszeresen tartozik megtéríteni s 
ezen értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntettetik. 

94. §. A ki valamely nem-élő fa kérgét hántja le s 
ellopja, vagy már lehántott fakérget lop, a fakéreg értékét 
megtéríteni tartozik s egyszersmind ezen értékkel egyenlő pénz
büntetéssel büntettetik. 

A ki száraz vagy zöld faleveleket, vagy mohot lop, a 
lopott tárgy értékét s kártérítésül ugyanannyit fizetni tartozik, 
ezenfelül pedig ez értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő. 

95. §. A ki gubacsot, tölgy, bükk, fenyő vagy más erdei 
magot vagy erdei gyümölcsöt, gombát, korhadékot, földet, 
agyagot, tőzeget, meszet, gyephantot, fagyökeret, füvet vagy 
egyéb erdei terméket lop (eltulajdonít), annak értékének meg
térítésén felül az értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntettetik. 

Ha pedig a tettes az erdei magot, gubacsot vagy gyü
mölcsöt leverte vagy leszaggatta, a fentebbi pontban megha
tározott fizetéseken felül kártérítésül az értékkel egyenlő ösz-
szeget is tartozik fizetni. 

96. §. A ki fanedvet, (gyanta, terpetin, nyír és jávorié) 
lop, a lopott tárgy értékét megtéríteni s kártérítésül azzal 
egyenlő összeget tartozik fizetni s azonfelül a két összeggel 
egyenlő pénzbüntetésre Ítélendő. 

97. §. Az orgazdaság és bűnpártolás, a mennyiben erdei 
kihágást képező cselekményből származó dologra, illetőleg ily 
kihágás tettesére vonatkozólag követtetik el, 5 frttól 25 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 



Orgazdák és bűnpártolók az értéket, a kárt és a költsé
geket a tettesekkel egyetemlegesen megfizetni tartoznak. 

98. §. Ha a visszaesés az orgazdára nézve forog fenn, 
ennek cselekménye, tekintet nélkül az erdei kihágásban bűnös 
tolvajra, a büntetőtörvények rendelkezései szerint minősítendő. 

Erdei kihágásokra vonatkozó orgazdaság esetében a visz-
szaesés hatálya 3 év alatt szűnik meg. 

99. §. A fentebbi fejezetben meghatározott cselekmények 
kísérlete is büntetendő. 

A kísérlet büntetésénél a büntetőtörvények erre vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

Ha az eltulajdonítani szándékolt dolognak a büntetés 
kimérésénél alapul szolgáló értéke nem határozható meg, a 
kísérlet 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

B) Az erdei kártételekről. 
100 §. A ki oly erdőben, melyben a legeltetésre nincs 

joga, szándékosan vagy gondatlanságból legeltet, az okozott 
kár és esetleg a hajtópénz megtérítésén felül, pénzbüntetéssel 
a következő mértékben büntetendő : 

1. 1 db szarvasmarháért 50 kr. 
2. 1 „ kecskéért 50 „ 
3. 1 „ ló, öszvér vagy szamárért . . . 40 „ 
4. 1 „ juhért 15 „ 
5. 1 „ sertésért makkoltatás idején . . . 3 0 „ 
6. 1 „ sertésért, makkoltatási időn kivül 10 „ 
7. 1 „ szopós csikóért 5 „ 
8. 1 „ ludért 2 „ 
9. egyéb baromfiért darabonként 1 „ 
Ha a legeltetés 15 éven aluli, vagy tilalom alatt álló 

erdőben, vagy pedig véderdőkben, avagy futóhomokban álló 
erdőkben történik, a fentebbi 1 — 7 alatt felszámított pénzbün
tetés mindenik darab állatért kétszeresen veendő, 



Ha pedig a legeltetés hat éven aluli, mesterséges ültet
vények, vagy erdei vetések közt, avagy faiskolában történt, 
a pénzbüntetés háromszoros összegben szabandó ki. 

101. §. Az előző §. határozatai az esetben is alkalma
zandók, ha a legeltetésre jogosított ebbeli jogosultságát, a 
legeltetés helyére, idejére vagy a legeltetett állatok fajára 
avagy azok számára túllépte. 

102. §. Legeltetési kihágás esetében a kártérítési összeg 
a 100. §-ban megszabott pénzbüntetés felénél, s ha az az 
emiitett szakasz 1—7. pontja alatt felsorolt állatokkal 15 
éven aluli vagy laza talajú erdőben vagy nedves időjáráskor 
történt, vagy ha a kárt tevő egy napnál tovább legeltetett, 
annak teljes összegénél kevesebb nem lehet. 

103. §. A 100. §-ban meghatározott büntetés felére 
szállítható le, ha valaki az azon §-ban megjelölt valamely 
állatot, másnak erdejébe legeltetési szándék nélkül ugyan, de 
jogtalanul behajt; vagy a felügyeletére bizott állatot másnak 
erdejébe gondatlanságból bemenni engedi. 

Ha mindazonáltal valamely állat csakis az erdőbe való 
menekülés által óvathatott meg a fenyegető közvetlen veszélytől, 
ez esetben büntetésnek nincs helye; az okozott kár azonban 
ez esetben is megtérítendő. 

104. §. Jogtalan legeltetés, vagy valamely állatnak idegen 
erdőbe való jogtalan behajtása esetében, a kártérítésen és a 
pénzbüntetésen felül, az állatok után hajtópénz is fizetendő. 

A hajtópénz nagyságát mindenik állatnemre nézve a köz
igazgatási bizottság a 85. §. értelmében határozza meg. 

A szárnyas állatokat behajthatlanság esetében jogukban áll 
az erdőőrizettel megbízott egyéneknek lelőni, mely esetben a 
lelőtt állatok a helyszínén hagyandók s az állat tulajdonosa 
által elvihetők. 

105. §. A ki élőfát le- vagy bevágás, megfúrás, rovatozás, 



gyürüzés, jelzés, lehámozás, fűrészelés, a gyökerek feltakarása, 
gyantanyilások fel- vagy tovább szakítása, vagy bármi más 
módon megrongál, az okozott kár megtérítésén fölül 15 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A ki pedig az élőfa gályát vagy ágát letöri, levágja, 
megvagdalja, vagy a fát más hasonló módon megrongálja, 
az egész élőfa értékének egy tizedrészétől annak egész értékéig 
terjedhető kártérítést tartozik fizetni, s azonfölül 10 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

106. §. A levágott fáknak vagy más erdei terméknek, 
a kerítésnek, ároknak, medernek, partnak, töltésnek, hídnak, 
átmetszetnek, útnak, ergettyünek vagy csusztatónak, vizfogónak, 
vagy a fausztatásra szolgáló más eszközöknek, továbbá tilalmi 
táblának, jelző vagy útmutató póznának, a távolsági vagy bár
mely más, az erdőmüvelés vagy használat czéljából alkalmazott 
jelnek vagy müveknek megrongálása, úgyszintén a szénégetésre 
összehordott vagy ölbe rakott fák szétbontása, ötven krajczártól 
huszonöt forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Az okozott kár mindenik esetben megtérítendő. 
107. §. A ki másnak erdejébe jogtalanul földet, erezet, 

kőszenet, követ, gyepet vagy egyéb talaj-alkatrészeket ás, vagy 
az erdőbe követ vagy más, a talajra nézve kártékony anyagot 
hord, a kár és az odahordott anyag elhordása által okozott 
költség megtérítésén felül 50 krtől 10 frtig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő. 

108. §. A ki idegen erdőben faizási vagy alomhordási 
vagy egyéb termékszedésre engedélyivel bir, de a fát, galyat, 
almot vagy egyéb erdei terméket nem a meghatározott meny-
nyiségben, időben, vagy nem azon erdőrészből viszi, melyből 
annak vételére jogosítva van, 50 krtól 10 frtig terjedő pénz
büntetéssel büntetendő. 

Ugyanezen büntetéssel büntetendő az is, a ki az alom-



gyűjtésnél vagy galyszedésnél vasgereblyét vagy vágó eszközt 
használ, vagy pedig az őt illető faizási vagy erdőtermék-szedési 
jogával visszaélve, azt vagy másra ruházza, vagy másnak érdeké
ben gyakorolja, vagy pedig a szedett fát, illetőleg erdei termé
ket eladja, egyátalán, ha a megjelölt jogának határain túllép. 

C) A veszélyes cselekményekről és mulasztásokról. 

109. §. Két forinttól husz forintig terjedhető pénzbün
tetéssel büntettetik: 

1. a ki a 9. §. határozmányainak megsértésével, az 
erdőben vagy annak közelében tüzet gerjeszt; 

2. a ki az általa vagy hozzájárulásával, avagy jelenlé
tében gerjesztett tüzet kellő felügyelet nélkül hagyja, vagy a 
tűzveszélynek kikerülésére szükséges, és a létezett viszonyok 
közt eszközölhetővé vált intézkedéseket elmulasztja; 

3. a ki a jelen törvény 11. §-ának eleget tenni elmu
lasztja ; 

4 . a ki erdőégés esetében annak oltására kötelezve lévén, 
ezen kötelezettségének alapos ok nélkül nem tesz eleget, vagy 
az oltást vezető hatósági közeg rendelkezését alapos ok nél
kül nem teljesiti. 

110. §. Azon közigazgatási hivatalnok, ide számítva a 
községi elöljárót is, a ki erdőégés esetében a hivatalánál fogva 
őt illető intézkedések körül kötelességét megszegi, szintén az 
előbbi §-ban meghatározott büntetéssel büntetendő. 

Megyei közigazgatási hivatalnok ellen, ily vád esetében, 
az elsőfokú bíróságot a legközelebbi erdei kihágási bíróságok 
közül, a másodfokú erdei kihágási bíróság biróküldés által 
határozza meg. 

E büntetés mindazonáltal nem zárja ki a közigazgatási 
tisztviselő s községi elöljárónak, a törvényhatóságok és községek 
rendezéséről szóló törvényezikkekben megállapított felelősségét. 



111. §. A ki valamely erdőbe jogtalanul vagy engedély 
nélkül, vagy az engedélyezett helyen kivül ergetytyüt (csusz-
tatót) készit, meszet vagy szenet éget, szurkot, hamuzsirt vagy 
kátrányt főz, kormot készit, fürész- vagy egyéb gödröt ás, 
fa-rakodót vagy dolgozó helyet, vagy műhelyet felállít, épület-, 
szerszám- vagy egyéb használatra szánt fát farag, vagy más 
hasonló munkát teljesít, öt forinttól husz forintig terjedő pénz
büntetéssel büntetendő és a fent elősorolt cselekmények által 
esetleg okozott kárt, szakértői becsű alapján megtéríteni köteles. 

Ily esetben, ha az erdőbirtokos kívánja, az ezen czélokra 
netán felállított építmények és müvek, a kihágást elkövetőnek 
vagy annak költségén, a ki ezért magánjogi felelősséggel tar
tozik — elhordandók s az előbbi állapot visszaállítandó. 

112. §. Ha a 109. §. 1., 2., 3. alatt meghatározott 
cselekmény vagy mulasztás folytán, gondatlanságból tűzkár 
származott, a cselekmény vagy mulasztás vétséget képez s a 
büntetőtörvények rendelkezései szerint lesz büntetendő. 

Ugyanezen szabály alkalmazandó az esetben is, ha a tűz
vész, a mész- vagy szénégetés, a szurok vagy kátrányfőzés, 
avagy a koromkészités vagy hamunyerés végett gerjesztett 
tűzből gondatlanság folytán származott, úgyszintén, ha a tűz, 
az égés következtében nyerendő hamu jogtalan eltulajdonításá
nak czéljából gerjesztetett, habár tűzvész nem származott. 

113. §. A ki az erdőben engedély nélkül kocsival tilos 
uton jár vagy habár azon erdőségben makkoltatásra vagy legel
tetésre jogosított is, marhát tilos uton hajt, a ki engedély 
nélkül uj utat tör vagy hat évesnél fiatalabb utánnövések közt 
jár, ötven krtől 20 frtig terjedhető büntetéssel büntetendő. 

114. §. A ki idegen erdőben a nélkül, hogy ahhoz jogo
sultsága volna, a közutakon kivül találtatik, ha ottani jelenléte 
közbiztonsági vagy az erdőtulajdon biztonsága szempontjából 
aggályosnak tűnik fel, az erdész-személyzet tagjai által az erdő-



bői kiutasítható és ha fejsze, fürész, vagy az erdőtermék sze
désére alkalmas más eszköz vagy fegyver volna birtokában, 
az tőle elveendő, azonban az illető által az elvett tárgy 14 
nap alatt, további intézkedés végett a legközelebbi közigazga
tási hatóságnak jelentés mellett átadandó. 

A mennyiben tettes az erdőben tartózkodásra, illetőleg 
fegyverviselésre vonatkozó jogosultságát a hatóság előtt sem 
tudná igazolni, az által a fentnevezett s nála talált tárgyak 
elkobzandók. 

Ha az erdőből kiutasított személy a meghagyásnak nem 
tesz eleget, öt forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő; 
ha pedig ellenszegül, cselekménye közhatósági közeg elleni 
erőszak bűntettét képezi s a büntetőtörvények rendelkezése 
szerint lesz büntetendő. 

K i v é t e l e s i n t é z k e d é s e k . 
115. §. Ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyako

riakká válnak, a közigazgatási bizottságnak — az erdőtulaj
donosok kérelmére, vagy a nélkül — fölterjesztett javaslata 
folytán a belügyminister elrendelheti, hogy azon területen, 
valamint azokon is, a hol a lopott erdőtermékek eladatni szoktak, 
ily termékek eladása és vétele csak azon föltétel alatt legyen 
eszközölhető, hogy az eladó, az eladni szándékolt erdőtermék 
jogos szerzését, annak — a községelőljáróság által láttamozott — 
bizonyítványával igazolja, kitől azon erdőterméket szerezte. 

A bizonyítványban körülírandó az eladni szándékolt erdő
termék neme, minősége, nagysága száma és mértéke. 

Azon esetben, ha a közigazgatási bizottság a jelen sza
kaszban határozott fölterjesztést az érdeklettek kérelme nélkül 
rendelte el, ez iránti határozata az illető megye területén 
körözendő, és a törvényhatósági épületnek a határozatok kifüg
gesztésére szolgáló helyén kifüggesztendő. Minden érdekeltnek 



joga van a kifüggesztéstől számított 15 nap alatt felebbezni . 
a belügyministerhez. Ha pedig a közigazgatási bizottság az 
érdekletteknek a jelen §-ban meghatározott kivételes intézkedés 
elrendelés iránti kérelmüket mellőzendőnek találja, a folyamo
dóknak ez esetben is joguk van, a megtagadó határozat ellen, 
ugyancsak 15 nap alatt szintén a belügyministerhez felebbezni, 
a ki — ha az intézkedéseknek akár mellőzését, akár elrende
lését t szükségesnek látja, ez iránt a közigazgatási bizottság 
határozatának megváltoztatásával is intézkedhetik. 

116. §. A ki az előbbi §-ban megjelölt rendelet meg
szegésével erdőterméket elad, vagy vesz, 2 írttól 10 frtig terjedő 
pénzbüntetéssel, s a mennyiben más erdei kihágás is forogna 
fenn, egyszersmind az erre rendelt büntetéssel is büntetendő. 

III. FEJEZET. 

A b í r ó s á g r ó l , az i l l e t ő s é g r ő l és az e l j á r á s r ó l , 
e r d e i k i h á g á s o k e s e t e i b e n . 

117. §. Erdei kihágások eseteiben a bírói hatóságot első 
fokban gyakorolják : 

1. megyékben a szolgabirák; 
2. rendezett tanácsú, valamint törvényhatósági joggal fel

ruházott városokban a kapitány, vagy a tanács által e részben 
megbízott tisztviselője; 

3. Budapest mindenik kerületében az illető kerületi 
előljáró. 

118. §. Tiz forintot felül nem haladó lopások vagy ugyan
ezen összeget felül nem haladó kártételek eseteiben az elsőfokú 
bíráskodás kis és nagy községekben, a szolgabirón kivül a községi 
birót is, akadályoztatása esetében pedig ennek helyettesét illeti. 

Ez esetekben a sértett fél választásától függ, vájjon a 
szolgabíró vagy a községi biró eljárását kivánja-e igénybe venni. 



E választási jog azonban panasztétellel megszűnik. 
119. §. Erdei kihágási ügyekben a másodfokú birói ható

ságot a főispánból (fővárosban a főpolgármesterből), akadályoz
tatása esetében az alispánból, illetőleg polgármesterből vagy 
annak helyetteséből, mint — elnök és a közigazgatási bizott
ságnak két tagjából alakított bíróság gyakorolja. 

120. §. A másodfokú erdei kihágási bíróság alakítási czél-
jából a közigazgatási bizottság a közgyűlés által választott, 
vagy a jelen törvény 26. §-ában megjelölt erdészeti szakértő 
tagok közül, négy rendes és négy póttagot választ, a kik közül, 
lehetőleg fölváltva, kettő a főispán (főpolgármester), akadályoz
tatásuk esetében az alispán, illetőleg a polgármester elnöklete 
alatt, mint társas bíróság képezik az erdei kihágási másod
fokú bíróságot. 

121. §. A jelen törvény 158. §-ában meghatározott 
semmiségi panasz esetében, a curia mint legfőbb Ítélőszék 
határoz. 

122. §. Az erdei kihágási másodfokú bíróság üléseire a 
kir. ügyész meghívandó. 

A kir. ügyész távolléte azonban az eljárást és határozat
hozatalt nem akadályozza. 

123. §. A másodfokú bíróság ülései a törvényhatóság 
székhelyén tartatnak. 

Az ülésekre az elnök meghívja a tagokat s az értesiti a k. 
ügyészt is, az ülés tartásának napjáról, órájáról és helyéről. 

124. §. A jegyzőkönyvvezető teendőit az elsőfokú bíró
ságnál — a kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról 
szóló törvény 5. §-ában megjelölt személyek végezik. 

A másodfokú bíróságnál a jegyzőkönyvvezetésre a törvény
hatóság jegyzői személyzetéből az elnök rendel ki tagot. 

12 5. §. Ugy az elsőfokú, valamint a másodfokú erdei 
kihágási bíróság tagjai e hivatásukra nézve — a mennyiben 



á kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról szóló törvény 
értelmében fel nem eskettettek volna — külön esküt tesznek le. 

Az idézett törvénynek a községi bíráskodással megbízott 
közegekre vonatkozó rendelkezése, az erdei kihágások eseteiben 
eljáró községi bírákra is alkalmazandó. 

A másodfokú bíróságnak a jelen szakasz intézkedései alá 
nem eső tagjai, a közigazgatási bizottság ülésén szintén a 
fentidézett törvényczikk 7. §-ában megállapított esküt teszik le. 

126. §. Az elsőfokú erdei kihágások bírósága egy másik 
hasonló bíróságnak erdei kihágási ügyben hozzá intézett meg
kereséseit teljesíteni köteles. 

127. §. A rendőri közegek kötelesek az erdei kihágási 
bíróságnak hivatása körében kiadott meghagyásait s ha más 
törvényhatóságnak lennének közegei, megkereséseit pontosan 
teljesíteni. 

128. §.. A fölesketett erdőtisztek és erdőőrök az elkövetett 
erdei kihágás, és az ezt elkövetett személy nyomozásánál szintén 
mint rendőri közegek járnak el. 

129. §. Az előbbi szakaszban megjelölt személyeknek, az 
erdei kihágás vagy a kihágást elkövetőnek nyomozásában 
foganatosított és hatáskörükbe eső cselekményei, hatályra és 
hitelességre nézve a törvénynek és a szabályoknak a rendőri 
közegekre vonatkozó intézkedései alkalmazandók. 

130. •§. Az eljárás rendszerint a tettes lakhelyének, 
illetőleg tartózkodási helyének bírósága előtt indítandó meg. 
Ha azonban a tettes közvetlenül a kihágás elkövetésén éretett, 
vagy ha tőle zálog vétetett, vagy ha ő zálogot adott, az eljárás 
a tett elkövetésének bírósága előtt is megindítható. 

Tettenkapás az is, ha a tettes nem éretett ugyan köz
vetlenül a kihágás elkövetésén, hanem a közvetlen rajtaérés 
kikerülése végett megfutamodván, vagy elrejtőzvén, folytonos 
üldöztetése közben elfogatott, illetőleg fölfedeztetett; úgyszintén, 
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ha folytonos üldöztetése közben az őt üldöző rendőri közeg 
(127. és 128. §§.) vagy több üldöző által, avagy az üldözésben 
részt nem vett, de többek által felismertetett, habár menekülése 
vagy elrejtőzése sikerült is volna. 

131. §. A tettes, vagy tettesek, avagy ezek egyikének 
illetékessége, a részesek illetékességét is megállapítja. 

132. §. Ha az erdei kihágást elkövető ellen az .eljárás 
folyamában más büntetendő cselekmény jelensége is felmerül, 
az erdei kihágás miatti eljárás azonnal félbeszakítandó és az 
iratok, további eljárás és Ítélethozatal végett azon bírósághoz 
teendők át, mely azon másik büntetendő cselekményre nézve 
illetékes. — 

133. §. Elsőfokú erdei kihágási bíróságok illetékességi 
összeütközése esetében, ha valamennyinek másodfokú bíróságát 
ugyanazon közigazgatási bizottság képezi, a határozati jog 
ezt illeti. 

Ha pedig az illetékességi összeütközésben levő erdei ki
hágási bíróságok másodfokú bírósága nem ugyanaz, úgyszintén 
másodfokú erdei kihágási bíróságok illetékességi összeütközése 
esetében, az illetékesség kérdésében a belügyminister határoz. 

134. §. Eendes bíróság és erdei kihágási bíróság közötti 
illetékességi összeütközés esetében, az illetékesség fölötti hatá
rozat az 1869. IV. t.-cz. 25. §-a alapján a ministeriumot illeti. 

135. §. Erdei kihágások esetében, a mennyiben- a jelen 
törvény mást nem állapit meg, a kihágásokra nézve hatályban 
levő eljárás továbbra is fentartatik. 

136. §. Azon esetekben, melyekben a jelen törvény 
rendeletei szerint az eljárás csak a sértett fél panaszára indítható 
meg, a panasz a büntetőtörvény rendelkezései szerint erre 
jogosított személyeken kivül, a sértett fél erdőkezelő tisztje 
által is — külön meghatalmazás nélkül előterjeszthető. 



Az erdőkezelő tiszt jogosítva van továbbá a sértett felet, 
az eljárás további folyama alatt is, a bíróság előtt képviselni, 
és a megengedett jogorvoslatot használni. 

A panasz szóval is előterjeszthető. 
Ha a panasz írásban terjesztetik be s ahhoz több erdei 

kihágást s kihágót tartalmazó jegyzék mellékeltetett, az indít
vány mindazon kihágási esetekre és személyekre, melyek a 
jegyzékben mint ilyenek megjelölve vannak, kiterjesztettnek 
tekintendő. 

137. §. Azon erdei kihágások eseteiben, melyekben a 
jelen törvény (109., 110. és 116. §§.) szerint, hivatalból 
eszközlendő az eljárás, tartozik az illetékes biró a neki 
följelentett vagy hivatalos tudomására jutott kihágást illetőleg, 
külön indítvány nélkül is megindítani az eljárást. 

138. §. Oly erdei kihágási ügyekben, melyekben az érték, 
illetőleg a kár nagysága állapítja meg az erdei kihágási bíróság 
illetékességét s az érték, illetőleg kár nagyobb volna, mint 
a mely az ezen bíróság illetékességére nézve a jelen törvény 
69. és 118. §§-aiban meg van állapítva, joga van a sértett 
félnek, az elsőfokú bíróság ítéletének hozataláig, megtérítési, 
illetőleg kártalanítási igényeit a 69. §., illetőleg a 118. §-ban 
meghatározott összegre vagy azon alul is leszállítani; erdei 
lopások esetében azonban csak akkor, ha a lopott tárgy értéke 
50 forintot meg nem halad. 

Az ekként eszközölt leszállítás a bíróság illetéktelenségét 
megszünteti. 

139. §. Ismeretlen egyének vagy külföldiek tetten kapás 
vagy folytonos üldöztetés esetében, a legközelebbi község 
elöljárósága elé, ha pedig az erdei kihágás birája közelebb 
volna, ez elé vezetendők. 

140. §. A községi előljáró, az elővezetett személylyel 
azonnal jegyzőkönyvet vesz fel, s ha ez kilétét s azt igazolja, 
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hogy az országban állandó lakással bir, azonnal szabadon 
bocsátandó, ellenkező esetben pedig az erdei kihágási biróságnak 
haladéktalanul átadandó. 

141. §. Az erdei kihágási biró tartozik a hozzá elővezetett 
vagy a községi előljáró által átküldött személyt azonnal ki
hallgatni s a kihallgatásról jegyzőkönyvet felvenni. Ha az 
elővezetettnek előadása az ellene felhozott gyanút elhárítja, 
vagy ha az állítólag általa okozott kár valószínű összegére 
nézve biztosítékot ad, vagy alkalmas kezest állit, azonnal 
szabadon bocsátandó. 

142. §. Letartóztatható és a 139. és 140. §§. rendel
kezései szerint elővezetendő a tetten kapott vádlott az esetben 
is, ha a rendőrség vagy az erdő őrizetére szolgáló személyzet 
tagja által, a kihágás ahbanhagyására felszólittatván, a fel
szólításnak nem felel meg. 

143. §. Elővezetést rendelhet el az erdei kihágási bíróság 
azon esetben, ha a megjelenésre megidézett vádlott a kitűzött 
időben a bíróság előtt meg nem jelent s elmaradását alapos 
mentséggel nem igazolja. 

144. §. Vizsgálati fogság, erdei kihágási ügyben, csak 
az esetben rendelhető el, ha az ismeretlen vagy az országban 
állandó lakással nem biró vádlott megszökésétől lehet tartani. 

A vizsgálati fogság 48 óránál hosszabb ideig egyátalán 
nem tarthat és a büntetésbe beszámítandó. 

145. §. Az előbbi szakaszban meghatározott idő előtt is 
azonnal megszüntetendő a vizsgálati fogság, mihelyt a letar
tóztatott vádlott kilétét és azt igazolja, hogy az országban 
állandó lakással bir, vagy pedig, ha kilétének igazolásán felül, 
a vád tárgyát képező kihágásból származott kárnak és bün
tetésnek valószínű összegére nézve biztosítékot ad, vagy 
alkalmas kezest állit. 

146. §. Ha a kihágás megállapítása vagy folytatásának 



megakadályozása végett szükséges, a rendőri közegek, illetőleg 
az erdőőrök jogositva vannak a kihágást elkövetőnél létező 
azon eszközöket, melyekkel a kihágást elkövette, annak kocsiját, 
szánját és vonő marháját, valamint a kárban talált állatokat 
lefoglalni. 

Az ekként lefoglalt tárgyak, ha csak azok a sértett fél 
által egyezség folytán a tulajdonosnak vissza nem adattak 
— állatoknál legfeljebb 48 óra, —- egyéb tárgyaknál pedig 
legfeljebb 14 nap alatt az esetben is átadandők a község 
elöljáróságának, ha vádlott nem is vezettetnék elé. 

Az átadás alkalmával jegyzőkönyv veendő fel, melyben 
a vád tárgyát képező kihágás körülményesen, az okozott kár 
összegének megjelölése mellett körülírandó s egyszersmind a 
lefoglalt tárgyak is a leltár fölvételére megállapított szabályok 
szerint följegyzendők. 

147. §. Az előző szakasz értelmében lefoglalt tárgyak 
megőrzése és fentartása a községet, a rendelkezési jog azonban 
a kihágási bíróságot illeti. 

148. §. A lefoglalt tárgyak kiadandók a tulajdonosnak 
— ha az a kár valószínű összegéért biztosítékot ad. 

149. §. Biztosíték-adás nélkül is visszaadandó a lefoglalt 
tárgyak azon része, melynek értéke a kár, a költségek és a 
pénzbüntetés valószínű összegét fölülmúlja. 

150. §. A tetten kapott vagy folytonosan üldözött tolvaj 
által eltulajdonított erdei termékek, a rendőri vagy erdei 
közegek által onnan vehetők el, a hová azok elhelyeztettek. 

Ezen eseteken kivül az eltulajdonított erdei termékek 
kutatása czéljából a házmotozás elrendelése és foganatosítása 
tekintetében a fennálló szabályok és a törvényes gyakorlat 
irányadók. 

151. §. Az erdei kihágások soron kivül a leggyorsabban 
tárgyalandók és intézendők el és ott, a hol az erdei kihágások 



gyakoriak, azok elintézésére legalább minden hónapban tár
gyalási napok tartandók. 

152. §. A ki magát az elsőfokú bíróság ítéletével sértve 
találja, ez ellen a másodfokú bírósághoz felebbezhet. 

A felebbezés az ítélet kihirdetésétől, vagy — ha az 
írásban közöltetett volna, — a kézbesítéstől számítandó 48 óra 
alatt, akár szóval, akár írásban jelentendő be. 

A 48 óra letelte után bejelentett felebbezés hivatalból 
visszautasítandó. 

Törvénykezési szünnapok nem számittatnak. 
153. §. A törvényes időben szóval vagy írásban bejelentett 

felebbezés az ítélet végrehajtását megakasztja. 
154. §. A másodfokú bíróság, az ügynek az eladó általi 

tüzetes, a cselekmény minőségére, a netalán okozott kár 
nagyságára, vádlott bűnösségére vagy ártatlanságára, valamint 
a súlyosító és enyhítő körülményekre részletesen kiterjedő 
előadvány, — s az esetben, ha a kir. ügyész jelen van, annak 
meghallgatása után határoz. 

Az előadó előterjeszti egyszersmind az ítélet vagy végzés 
tervét is. 

Az előadói tisztet a birák, vagy szükség esetén az elnök 
által e czélra kirendelt törvényhatósági jegyző teljesiti. — Ez 
utóbbi azonban szavazattal ez esetben sem bir. 

155. §. Az előadó után a kir. ügyész indokolt előter
jesztésében tartozik nyilatkozni az iránt, vájjon a vád tárgyát 
képező cselekmény nem képez-e rendes bíróságok hatósági 
körébe eső büntetendő cselekményt? 

Ha a kir. ügyész azon nézetben van, hogy a törvény a 
jelen §-ban meghatározott irányban megsértetett, az eljárás 
megszüntetését s az ügynek az illetékes bírósághoz való 
áttételét indítványozza. 



156. §. Az esetben, ha a kir. ügyész az iratokból és 
az előadmányból azon meggyőződésre jutna, hogy az elsőfokú 
bíróság megsértette az eljárásra nézve fennálló valamelyik 
lényeges szabályt, vagy hogy a cselekmény erdei kihágást 
képez ugyan, de arra a jelen törvénynek nem azon rendelkezése 
lett volna alkalmazandó, mely alá azt az elsőfokú bíróság 
foglalta, e körülményekre is tartozik előterjesztésében kiter
jeszkedni s ennek megfelelő indítványt tenni. 

157. §. A másodfokú bíróság mindenekelőtt a királyi 
ügyésznek a 155. §-ban körülirt előterjesztése fölött határoz 
s ha a kir. ügyésznek azon nézetéhez járul, hogy az elsőfokú 
bíróság hatósága körén túl terjeszkedett, az eljárást meg
semmisíti s az ügyet a rendes bírósághoz teszi át, egyszersmind 
erről az első fokban eljárt birót is értesiti. 

A másodfokú bíróságnak ezen határozata, melylyel a 
fenforgó ügyet az erdei kihágási bíróság hatósági körébe nem 
tartozónak állapítja meg, mind a kir. ügyész és a felekre, 
mind pedig a bíróságokra nézve végérvényes s ez utóbbiak 
ellenkező felfogása indokából, az eljárás és elintézés nem 
tagadható meg s az ügy nem utasítható vissza. 

158. §. Ha a másodfokú bíróság a k. ügyész indítványa 
ellenére, az ügyet az erdei kihágási bíróság hatósági körébe 
tartozónak nyilvánítaná, a kir. ügyésznek jogában áll a hatá
rozat, illetőleg az ítélet kihirdetésekor az ellen semmiségi 
panaszát szóval vagy ugyanazon napon esti 6 óráig Írásban 
bejelenteni s az indokok bővebb kifejtését, a bejelentés utáni 
24 óra alatt Írásban benyújtani. 

159. §. A kir. ügyész által emelt semmiségi panasz foly
tán az ügyiratok a legfőbb itélőszékhez terjesztendők. 

A legfőbb ítélőszék elbírálása csupán a kir. ügyész által 
a 158. §. értelmében semmiségi panaszszal megtámadott kér
désre szorítkozik s a mennyiben a semmiségi panaszt alaposnak 



találja, a 157. §. esetében az egész eljárást megsemmisíti s 
az iratokat a rendes bírósághoz való áttétel végett, a másod
fokú erdei kihágási bírósághoz visszaküldi. 

160. §. A kir. ügyésznek a 156. §. alapján tett elő
terjesztései mellőzése miatt, perorvoslatnak helye nincsen. 

161. §. A törvényes időben felebbezett ügyben joga van 
a másodfokú bíróságnak, ha a vizsgálatot nem találja kielégí
tőnek, annak pótlását az első bíróság Ítéletének feloldása nél
kül is elrendelni. 

A másodfokú erdei kihágási bíróságnak határozatai a 
158. §-ban foglalt eset kivételével végérvényesek. 

162. §. Ha a jogerejüvé vált Ítélettel elmarasztalt fél a 
kártérítés és a pénzbüntetés összegét az ítéletben meghatáro
zandó határidő alatt be nem fizeti, végrehajtásnak van helye. 

A végrehajtásnak közigazgatási uton elrendelése és foga
natosítása iránt az eljárt elsőfokú erdő-bíróság hivatalból 
intézkedik. 

A végrehajtás iránt egyébként a jelen törvény, a per
rendtartás, valamint az 1876. évi XV. törvényczikknek az 
egyenes és közvetett adók stb. végrehajtás utjáni behajtásáról 
szóló rendelkezéseire való tekintettel, a következő 164. §-ban 
érintett ügyrendtartás részletesen intézkedik. 

163. §. A végrehajtást teljesítő közeg eljárásának sza
bályszerűsége ellen felmerült panasz felett, első fokban a köz
igazgatási bizottság s másodfokban a belügyminister határoz. 

164. §. Az ügyrendtartást a belügyminister, egyetértőleg 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerrel, rendeletileg 
állapítja meg és teszi közzé. 

(Folyt, köv.) 


