
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A hatásköri bíróság határozata ugyanazon egyén által több 
izben elkövetett erdei lopás esetén való illetékesség k é r 

désében. 
1909/Hb/141. szám. 

Ő F E L S É G E A KIRÁLY NEVÉBEN 

a hatásköri biróság 

a 10 darab akáczfa kivágása és eltulajdonítása miatt feljelentett 
lakos ellen indított ügyben a i királyi járásbíró

ság és a i járás főszolgabírója közt felmerült hatásköri 
összeütközés tárgyában az 1910. évi április hó 18. napján befeje
zett nyilvános tárgyalás alapján az alul kitett napon következő 

határozatot 
hozott: 

Ebben az ügyben az eljárás a közigazgatási hatóság hatás
körébe tartozik. 

Az 1907 : LXI. t.-cz. 21 . §-a értelmében ez a határozata ter
heltnek, mint a -féle uradalom főerdésze i 
lakos feljelentőnek, a i kir. járásbíróságnak, a i 
járás főszolgabírójának, a m. kir. belügyminiszternek, a m. kir. 
földmivelésügyi miniszternek, a m. kir. igazságügyminiszternek és 
a koronaügyésznek kézbesíteni rendeltetik. 

Indokok: 

I uradalmi főerdész a csendőrségnél bejelentette, hogy 
község határában levő tulajdonát képező erdőből 

1909. évi október 16-tól 19-ig 8 drb. és azelőtt pár héttel 2 drb. 
akáczfát, melyeknek értéke 76 K 30 f, fürészszel levágták és 
ellopták. 

A tettest i lakos személyében kinyomozták, aki beis
merte, hogy 2 drb. fát június vagy július hó egyik napján, 6 drbot 
október hó 16-án és 2 drbot október hó 19-én vágott le fürész
szel és vitt el. 



A i kir. járásbíróság 1909. évi november hó 3-án 
1909/B/352/1 . sz. alatt hozott végzésével a feljelentést az 1894. évi 
XII . t.-cz. 93. §-ába ütköző mezőrendőri kihágás elbírálása végett 
a i járás főszolgabírójához áttette, mert a büntetendő cselek
mény meghatározása végett a többrendbeli, egyenként mezőrendőri 
kihágást képező lopásnál ellopott dolgok értéke nem foglalandó 
össze, még ha az összérték 60 K-át meg is haladna, hanem a ter
helt a megfelelő számú kihágásban mondandó ki bűnösnek. 
(Dárday Dtár 86. k. 202. lap.) 

A i járás főszolgabírója 1909. évi november hó 7-én 
412. kik. sz. a. hozott végzésével kimondotta, hogy a feljelentés
ben az 1879 : X X X I . t.-cz. 69. §-ába ütköző és a 73. § szerint 
minősülő erdei kihágás tényálladéka forog fenn, melynek elbírálása 
a kir. járásbíróság hatáskörébe tartozik; ez okon hatáskörét nem 
állapította meg, mert a feljelentés szerint megállapított kár összege 
az 1879. X X X I . t.-cz. 69. §-ában felállított értékhatárt meghaladja 
és igy a cselekmény a 73. §-a alapján a Btkv. 421. §-ában meg
határozottvétség, illetőleg bűntett ismérveit tünteti föl. Azon körül
mény, hogy a tettes több külön alkalommal követte el a lopást, 
a 69. §-ban megállapított értékhatár megállapítására nincs befolyással. 

II. A m. kir. igazságügyminiszter 1910/1/663. sz. a. kelt 
nyilatkozatában azt a véleményt terjesztette elő, hogy ebben az 
ügyben az eljárás a rendes bíróság hatáskörébe tartozik. 

III. Az előrebocsátott tényállásból kitűnik, hogy a terhelt az 
erdőből több alkalommal összesen 10 drb. akáczfát kivágott és 
elvitt 76 K 30 f összértékben, azonban nincs semmi támpont • 
arra nézve, de nem is állíttatik, hogy a kivágott és elvitt fa egyik 
esetben is 60 K értéket meghaladt volna. 

Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 69. §-a az erdei kihágásokról ren
delkezvén, második bekezdésében kimondja, hogy a cselekmény 
kihágási minősége nem változik azáltal, hogy az érték vagy kár 
összege a tettes elitéltetése előtt általa elkövetett több erdei kihá
gásból származik, miből okszerűen következik, hogy abban az 
esetben, ha több erdei kihágás kerül is egyszerre elbírálás alá, az 
ellopott dolgok értéke, vagy az okozott kár egy összegbe, egybe 
nem foglalható, hanem mindenik eset külön-külön erdei kihágás
nak minősítendő. 



Ellenben ugyanazon törvény 73. §-ának rendelkezése a 60 K 
értéket meghaladó erdei károsításokra és lopásokra, tehát az erdei 
károsítások és lopások által elkövetett vétségekre, illetve bűntet
tekre vonatkozik, s amidőn ugyané törvényszakasz második bekez
dése több külön erdei lopásnak érték szerinti minősítésénél a 
büntető törvényeknek rendelkezését nyilvánítja alkalmazandónak, 
feltételezi, hogy a több erdei lopás közül legalább egy olyan 
legyen, melynek tárgya 60 K értéket meghalad. 

Ezekhez képest tekintve, hogy a külön alkalommal az erdő
ben kivágott és elvitt akáczfa értéke az akáczfa számát viszonyítva 
az összértékhez, egyik esetben sem mutatkozik a 60 K érték
határt felülmúlónak, s ekként az egyes lopások az erdei lopás 
ismérveit tüntetik föl, az erdei kihágások elbírálására pedig az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 117. s következő szakaszai értelmében 
a közigazgatási hatóság van hivatva, annálfogva a hatásköri bíró
ság az 1907. évi LXI. t.-cz. 7. §-ának 1. pontja alá eső hatásköri 
összeütközés elintézéséül a jelen ügyben való eljárásra a köz
igazgatási hatóság hatáskörét állapította meg. 

Kelt Budapesten, a hatásköri bíróságnak 1910. évi április hó 
18. napján tartott ülésében. Günther Antal s. k. elnök. Janecskó 
István s. k. előadó. 

Kihirdettetett 1910. évi április hó 18. napján. Günther Antal s. k. 
elnök. Dr. Kondor Aladár jegyző. 

Kiadta: a hatásköri bíróság, 1910. évi április hó 29. napján. 

Oünther Antal s. k. P. h. Dr. Kondor Aladár 
elnök. jegyző. 
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