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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek: 

Az országgyűlés elé terjesztett erdőtörvényjavaslat 
szövege. 

(Folytatás és vége.) 

III . F E J E Z E T . 
Az erdőrendészeti hatóságokról és közegekről. 

2 5 . §. Elsőfokú erdőrendészeti hatóság. — Feladata . 
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságot a közigazgatási bizottság 
gyakorolja s ennélfogva: 

1. Őrködik a felett, hogy az erdők kezelésénél a törvény 
határozatai és a ministeri rendeletek szorosan megtartassanak 
és a törvény szerint hozzá utasított gazdasági tervek ( 3 . és 
17 . §§.) szorosan követtessenek. — Ez utóbbi czélból a köz
igazgatási bizottság a hozzá benyújtott gazdasági tervek egyik 
jóváhagyott példányát magánál megtart ja; 

(Ha az illető erdőbirtok több törvényhatóság területén 
fekszik — a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister ha-
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tározza meg, hogy ezen másodpéldány melyik törvényhatóságnál 
őriztessék; a megőrzésre meghízott törvényhatóság azonban a 
szomszéd törvényhatóságok megkeresésére, tartozik ezen gazda
sági tervet használat végett 90 napnál hosszabbra nem terjed
hető időtartamra elismervény mellett kiadni.) 

2. a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által ki
adott rendeleteket és utasításokat végrehajtja; 

3. a törvény által hozzá utasított esetekben rendeleteket 
és utasításokat bocsát ki, melyeket tudomásvétel végett a szom
széd törvényhatóságokkal is közöl, és a tudomására jutot t tör
vényellenes cselekményeket az illető kir. erdőfelügyelő meg
hallgatása után azonnal betiltja; halasztást nem tűrő esetekben 
azonban a kir. erdőfelügyelő véleményének meghallgatása előtt 
is intézkedhetik, erről a királyi erdőfelügyelőt egyidejűleg 
értesí tvén; 

4. a közigazgatási bizottság esketi fel az erdőtiszteket és 
őrködik a felett, hogy az alkalmazott tiszti és altiszti személy
zet a 36. és 37 . §§-okban körülirt kellékekkel birjon, egy
szersmind pontos névjegyzéket vezet a törvényhatóság területén 
alkalmazott összes felesketett erdőtisztek- és erdőőrökről; 

5. intézkedik az erdőégés támadásának vagy terjedésének, 
valamint az erdei rovarok pusztításainak megakadályozása i ránt ; 

6. a felügyelete alatt álló erdők állapotáról a törvény
hatóságnak évenkint jelentést tesz; 

7. teljesiti mindazt, a mit a jelen törvény különösen hatás
körébe utal. 

26 . §. Közigazgatási albizottság. — Szakértő kültagok. 
A közigazgatási bizottság a jelen törvényben előirt teendői 
végrehajtására saját kebeléből egy külön három tagú bizottságot 
választ, melynek ülésében az erdő felügyelő is, mint véleményező 
tag részt vesz. — Ezen albizottság működéséről, a közigaz
gatási bizottságnak rendes üléseiben jelentést tesz. 



A belügymínistér a törvényhatóság indokolt kérése folytán 
megengedheti, hogy az ezen törvényben a közigazgatási bizott
ság e végre megbízandó tagjai által A régzendő teendők elinté
zésére a közigazgatási bizottságon kivül álló, erdészeti ügyekben 
já r tas tagokat is választhasson. 

Ezen tagok azonban a közigazgatási bizottság üléseiben, 
csak az erdészeti ügyek tárgyalásában és a 1 2 1 . §-ban meg
jelölt esetben — a másodfokú bíráskodásban vesznek részt, 
mely ügyekben szavazati joggal bírnak, 

2 7 . §. Másodfokú erdőrendészeti hatóság. A másodfokú 
s egyszersmind a legfőbb erdőrendészeti hatóságot az egész 
országra nézve a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister 
gyakorolja, ki a szükséges szabályrendeleteket és utasításokat 
ezen törvény alapján adja ki. 

2 8 . §. Erdőfelügyelők. — Erdőfelügyeíők kinevezése. 
Az összes erdők felett gyakorlandó felügyelet czéljából a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minister az országot, az erdő
területekhez képest, megyénként vagy esetleg több megyét 
egybefoglalva — kerületekre osztja fel, s mindenik erdőkerület 
élén egy, ő Felsége által a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minister előterjesztésére kinevezendő kir. erdőfelügyelő áll a 
szükséges segédszemélyzettel ellátva. 

2 9 . §. Erdőfelügyelők kellékei. Királyi erdőfelügyelő csak 
oly magyar honpolgár lehet, ki elméleti szakképzettségét vala
mely erdészeti akadémia teljes bevégzéséről, valamint belföldön 
te t t felsőbb államvizsgálatról szóló bizonyítványok által igazolja 
s legalább 8 évig erdei, még pedig részben gyakorlati erdei 
szolgálatban volt. 

30 . §. Erdőfelügyülők fe ladata. A királyi erdőfelügyelő 
őrködik a felett, hogy kerületében a jelen törvény határozatai , 
s a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministernek, valamint a 
közigazgatási bizottságnak rendeletei pontosan végrehajtassanak. 
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Tartozik különösen meggyőződést szerezni arról, vájjon a 
megállapított gazdasági tervek mindenben megtartatnak-e? 

A törvénybe vagy hatósági rendeletbe ütköző erdőkezelést 
az illetékes közigazgatási bizottságnak azonnal bejelenti. 

3 1 . §. Az erdőfelügyelő részéről teendő közvetlen 
intézkedés. — Rendőri közegek közreműködése. Ha a kir . 
erdőfelügyelő az erdőbirtokosok részéről oly világosan törvénybe 
ütköző erdőkezelést tapasztal, mely a hatóság haladék nélküli 
beavatkozását teszi szükségessé, a törvénybe ütköző cselekményt 
ideiglenesen betiltani köteles, miről a közigazgatási bizottságot 
azonnal értesiti. 

Ily betiltás végrehajtásához ugy a törvényhatósági, mint 
községi rendőri közegek az erdőfelügyelő felhívására rögtön 
közreműködni tartoznak. 

32 . §. Véleményadás és javaslattétel . A kir. erdőfel
ügyelő a közigazgatási bizottság felhívására erdőügyekben véle
ményt s javaslatot ad. Ugy szintén, ha a közigazgatási bizott
ság hatáskörébe tartozó intézkedések szüksége forog fenn, fel
hívás nélkül is tartozik erre a közigazgatási bizottságot figyel
meztetni. 

3 3 . §. A közigazgatási bizottság és erdőfelügyelő 
Összeütközése. Ha a közigazgatási bizottság a kir. erdőfelügyelő 
előterjesztésére a szükséges intézkedéseket megtenni késik, m e 
lyeket a kir. erdőfelügyelő törvénybe vagy ministeri rendeletbe 
ütközőknek vél, vagy a melyeket a helyes erdőgazdászat ér
dekeivel összeegyeztethetőknek nem t a r t : ez esetben tartozik 
a kir. erdőfelügyelő a főispán utján a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi ministerhez indokolt felterjesztést tenni. 

34 . §. Kerületek beutazása. A kir. erdőfelügyelő köteles 
kerületét évenként legalább egyszer beutazni, s magának az 
erdők állapotáról meggyőződést szerezni, és ekként szerzett 
tapasztalatait, véleménye kíséretében, a közigazgatási bizottság 



utján, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministernek felter
jesz teni . 

3 5 . §. Erdők megvizsgálása. Minden erdőbirtokos köte
les megengedni, hogy a kir . erdőfelügyelő vagy annak helyet
tese erdejét bármikor bejárja, hogy magának az erdők állapo
táról meggyőződést szerezzen. 

3 6 . §. Erdőtisztek kellékei. — Régebben a lka lmazot t 
erdőtisztek. Erdőtiszt a 1 7 . §-ban megnevezett erdőbirtokosok 
erdeiben csak oly egyén lehet, a k i : 

a) fedhetlen életű, 

b) az crdőakaclémiai tanfolyamot teljesen és sikerrel be 
végezte, s az erdészeti felsőbb államvizsgát belföldön le te t te . 

A jelen törvény hatályba-léptét megelőzőleg alkalmazásba 
lépett erdőtisztek azonban ezen minőségükben a jelen §. b) 
pontjában megszabott elméleti képesség nélküli s meghagyhatok; 
ezen képesség megszerzése és igazolása előtt azonban elő nem 
léptethetők. 

37 . §. Erdőőrők kellékei. Erdőőröknek, kik egyúttal a 
vadászatra való felügyeletet is gyakorolják, a 1 7 . §-ban meg
nevezett birtokosok erdeiben a törvény kihirdetésétől számított 
10 év letelte után csak oly fedhetlen életű és 2 4 . évüket b e 
töltött, olvasni és irni tudó egyének alkalmazhatók, kik a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által a belügyi minis-
ter re l egyetértőleg kiadandó utasitás szerint az erdőőri szakvizsgát 
j ó sikerrel kiállották. 

3 8 . §. Erdőtisztek és erdőőrők eskütétele. — Eskü
minta. — Eskü-bizonylat. A 17 . §-ban megnevezett birtokosok 
erdeiben az erdőfelügyelettel megbízott egyének és pedig, az 
erdőtisztek — a közigazgatási bizottság, az erdőőrök pedig a 
szolgabiró (rendezett tanácsú városokban a mezei rendőri kapi
tány, fővárosban a főkapitány) előtt esküt tar toznak tenni . 



Én N . N . esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, 
hogy a gondviselésem alá hizott erdőre, a vadállományra és 
szóval minden az erdőhöz tartozóra szorgalommal és feltétlen 
hűséggel felvigyázok, és azt bárminemű kártól lehetőleg meg-, 
védem; — hogy azokat, kik az erdőt vagy bármi ahhoz tartozót 
valamiképen károsítani akarnák, vagy tettleg károsítanák, sze
mélyválogatás nélkül a törvény értelmében megzálogolom és 
lelkiismeretem szerint késedelem nélkül feljelentem és bevallom, 
ártatlanra soha semmit reá nem fogok, az erdőőrizetet vagy 
szolgálatomat elöljáróm tudta és beleegyezése avagy mellőzhet-
lcn szükség nélkül el nem hagyom, s mind arról, a mi gond
viselésem alá bizatik, minden időben helyesen számot adok. 
Isten engem ugy segéljen. 

Ezen eskü letételéről nekik bizonyítvány adatik ki. 

39. §. Magánbirtokosok erdő-személyzetének eskü-tétele. 
Magán erdőbirtokosoknak is szabadságukban áll erdőtisztjeiket 
és erdőőreiket hatóságilag feleskettetni, ezekre nézve azonban 
az erdőbirtokos a közigazgatási bizottság előtt kimutatni tar
tozik, hogy ők a 36. és 37 . §§, kellékeinek megfelelnek. 

4 0 . §. Fegyveradó. A hatóságilag felesketett erdőtisztek 
és erdőőrök szolgálatukban közbiztonsági közegeknek tekintendők 
és szolgálati érdekből viselt fegyverük vadászatijegy-adó alá: 
nem esik. 

4 1 . §. Erdei naplók vezetése. -— Erdei napló kellékei. 
Erdei napló benyújtása. Az állami erdők a 17. §-ban meg
nevezett erdőbirtokosok felesketett erdőőrei kötelesek rovatos 
erdei naplót vezetni, melynek mintáját a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister határozza meg, melybe a felügyeletükre 
bízott erdőterületen elkövetett mirden erdei kihágást bejegyeznek, 
akár önmaguk közvetlenül jöttek azoknak tudomására, akár mások 
közleménye által. 



Ezen naplónak magában kell foglalnia a tettesek nevét, 
polgári állását és lakhelyét, a tet t elkövetésére vonatkozó bizo
nyítékokat s a kártétel megjelölését. 

Az erdőőrök a naplót önmaguk tartoznak irni és aláírni , 
s ha valamely napon erdei kihágás nem fordul elő, ez is be
jegyzendő. 

A bejegyzéseken változtatni vagy azokat kitörülni vagy 
kivakarni nem szabad. Minden pótlás vagy helyreigazítás a kelet 
kitételével külön bejegyzendő. 

Mindazon eseteknek, melyekben az erdőbirtokos vagy ennek 
megbízottja és a kár okozója vagy szavatosa (84. §.) között 
kiegyezés nem jöt t létre, vagy melyeket a községi biró el nem 
intézett, ezen napló alapján szerkesztett kimutatása minden hónap 
1. és 16-ik napján az illető szolgabíróhoz (rendezett tanácsú 
városokban a mezei rendőri kapitányhoz, a fővárosban a kerü
leti elöljárósághoz) beküldendő. 

42. §. Erdei naplók magánerdőknél. A magán erdőbir
tokosok szintén jogosítva vannak felesketett erdőtiszteik és 
erdőőreik által kihágási naplót vezettetni, melyre nézve szintén 
az előző §. szabályai kötelezők. 

Az ily erdőbirtokosok azonban tartoznak a kihágási napló 
vezetésével megbízott erdőtisztet és erdőőrt a felügyelete alá 
tartozó erdőterület megjelölésével a közigazgatási bizottságnak 
bejelenteni. 

43 . §. Erdő-személyzet szolgálatból!" kilépése. Ha vala
mely felesketett erdőtiszt vagy erdőőr a szolgálatból kilép, az 

.erdőbirtokos erről a közigazgatási bizottságot, illetőleg a szolga
bírót, mezei rendőri kapitányt, kerületi elöljáróságot 15 nap 
alatt értesíteni tartozik. 

44. §. Az erdőtisztek azon erdőbirtokosok erdeire nézve, 
kiknél szolgálatban állanak, a hatóságok által szakértőkül nem 
alkalmazhatók. 



4 5 . §. Erdőszemélyzet egyenruhája vagy külső jelei. 
Az egyenruha vagy külső jelek kihirdetése. A felesketett 
erdőtisztek és erdőőrök, midőn szolgálatban vannak, egyenruhát 
vagy közönséges ruházatukon valamely könnyen felismerhető 
jelt viselni kötelesek. 

A közigazgatási bizottság ugy az egyenruha mint az is
ismertető jel minőségét az illető kerületben közhírré téteti. 

IV. F E J E Z E T . 

Az erdőtulajdonosok által saját erdeikben elkövetett erdőrendé
szeti áthágásokról. 

46 . §. Az ezen törvény fentebbi intézkedései ellen az 
erdőbirtokosok által elkövetett cselekmények, mint erdőrendé
szeti áthágások, a következő §§. szerint büntetendők. 

4 7 . §. I r tás. — Tarvágat . — Újra erdősítés. — Újra 
erdősítés határideje. — Újra erdősítés végrehajtása. A ki 
erdőt a 2. és 4. §§. alá tartozó erdőterületeken irt, holdankint 
150 — 4 0 0 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 

Ha a 2 . §. alá eső véderdőterületeken tiltott tarvágat 
eszközöltetett, holdankint 150 — 400 frtig terjedhető pénzbün
tetés szabandó ki. 

Azonkívül az erdőrendészeti hatóság a felsorolt esetekben 
a kivágott vagy elpusztított területeknek újra erdősítését ren
deli el, s annak foganatosítására határidőt szab, mely azonban 
hat éven tul nem haladhat. A beerdősitési munkálatok a leg
közelebbi alkalmas időszakban azonnal megkezdendők s foly
tatandók mindaddig, mig a beerdősités megtörténte az erdő
felügyelő által igazoltatik. 

48 . §. Újra erdősítési rendelet áthágása. Ha az erdő
birtokos a kivágott vagy kiirtott erdőnek az 5. §-ban rendelt 
beerdősitését nem eszközölte, holdankint és évenkint 10—-100 
frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 



4 9 . §. üzemterv benyújtásának elmulasztása. Ha az 
egyházi személyek, egyházi testületek, köz- és magánalapít
ványok, hitbizományi birtokosok, törvényhatóságok, községek, 
közbirtokosságok és a 17 . §-ban emiitett testületek és részvény
társulatok a gazdasági tervet a törvényes időben az illető tör
vényhatóságnál, esetleg (18 . §.) a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi ministeriumnál (mely utóbbi esetben az átadásról szóló 
elismervényt kell az .illető hatóságnál beadni) bemutatni ön
hibájuk miatt elmulasztják, 5 0 0 holdat meg nem haladó erdőknél 
100 — 300 frtig, azontúl pedig 3 0 0 — 1 0 0 0 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendők. 

Ezen büntetés minden ujabb félévi mulasztás után ismétlendő. 
5 0 . §. Erdőszemélyzet a lka lmazásának elmulasztása. 

Ha a 17 . §-ban megjelölt erdőbirtokosok nem alkalmazzák a 
szükséges számú kezelő és őrző személyzetet, a közigazgatási 
bizottság által felhivandók, hogy azt a meghagyás kézhezvéte
létől számítandó 3 hónap alatt eszközöljék, s ha ezen idő alat t 
a meghagyásnak eleget nem tesznek, 5 0 0 holdat meg nem haladó 
erdőknél 1 0 0 — 3 0 0 frtig, 500 holdat meghaladóknál 3 0 0 — 1 0 0 0 
frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők s egyúttal a 2 3 . 
§-ban foglalt intézkedések foganatositandók. 

5 1 . §. Tuskó, gyökér ir tás, legeltetés és alomgyüjtés 
i ránt i rendszabályok megszegése. A tuskó- és gyökér-irtásról, 
a legeltetésről, alomgyüjtésről és a felesketett erdőtisztek és 
erdőőrök szolgálati kilépéséről szóló 6., 7., 8. és 4 3 . §§. á t 
hágásai 5 — 2 5 frtig, ismétlés esetében 100 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetnek. 

5 2 . §. Üzemterv ellenére eszközölt tu lvágatás. A meg
állapított gazdasági terv ellenére eszközölt netaláni tulvágatás 
esetében az erdőbirtokos pénzbüntetéssel büntetendő, mely a 
megállapított mennyiségen tul vágott fa-többlet értékének egy 
negyed részénél kisebb és egész értékénél nagyobb nem lehet; 



ezen kivül pedig az erdő állagában a tulhasználat által okozott 
hiányt, a közigazgatási bizottság által megszabandó idő alatt, 
az évi vágatási terület megszorítása, esetleg a vágatásnak bizo
nyos időre való teljes beszüntetésével is — helyre pótolni 
tartozik. 

5 3 . §. Üzemtervtői való egyéb eltérés. A megállapított 
gazdasági tervtől való minden meg nem engedett eltérés, -
mennyiben arra nézve a fentebbi §§. nem*intézkednek, — 2 5 — 
500 frtig s imétlés esetén 1000 frtig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. 

54. §. Erdőbirtokos felelősége. Az erdőrendészeti áthá
gásoknál a bírság és költségekre nézve az erdőbirtokos felelős 
a vele együtt lakó házastárs, a vele házi közösségben élő gyer
mekei, erdő- vagy gazdatiszteiért, s a gyámok és gondnokok 
gyámoltjaik és gondnokoltjaikért. 

Ha azonban az erdőbirtokos, illetőleg gyám vagy gondnok 
kimutatja, miszerint az áthágás tudta nélkül történt s azt meg
akadályozni felügyeleti kötelességének szigorú gyakorlata mellett 
sem volt képes — ez esetben felelőssége megszűnik. 

Az erdőbirtokosnak az újra béerdősitésre nézve a 47 . és 
4 8 . §§-ban megállapított kötelezettsége ez esetben is fenmarad. 

55 . §. Azon erdőbirtokos, a ki erdejében másnak oly cse
lekvényt enged meg, mely a fentebbiek szerint erdőrendészeti 
áthágást képez, ha az valóban elkövettetett, ugy büntetendő, 
mintha azt ő maga követte volna el. 

56. §. Eljárási költségek behajtása. Az erdőrendészeti 
áthágás miatt elitélt, az eljárási költségekben is elmarasztalandó. 

Felmentő ítélet esetében az eljárási költségeket az erdei 
alap (208 . §.) viseli. 

57 . §. Erdőbirtokos halálának estében. A kiszabott pénz
büntetés az elmarasztalt hagyatékát csak akkor terheli, ha az 
ítélet annak életében jog-erejűvé vált. Egyéb erdőrendészeti 



intézkedések foganatosítását vagy befejezését az erdőbirtokos 
halála nem akadályozza. 

58 . §. Büntetés elévülése. Az erdőrendészeti áthágások 
büntetése elévül, ha ezen törvény által kiszabott pénzbüntetés 
100 frtot meg nem halad — az áthágás elkövetésének napjától 
számítva egy év, más esetekben két év alatt. 

Ha azonban az áthágás oly természetű, melynél fogva a 
jelen törvény 4 7 . és 4 8 . §§. értelmében az erdőbirtokos az 
újra beerdősitésre vagy valamely átalakításra köteleztetik, akkor 
ennek megállapítása végett az eljárás az elévülési idő eltelte 
után is megindítandó. 

5 9 . §. Az elévülés megszakad az illető áthágásra nézve 
a kiszabott határidőn belül az illetékes hatóságnál, bárki által 
tet t írásbeli vagy jegyzőkönyvbe foglalt bejelentés által. 

60 . §. Erdőrendészeti áthágás ál ta l másnak okozott kár, 
Erdőrendészeti áthágások által másoknak okozott károk meg
térítése polgári uton érvényesítendő. 

V. F E J E Z E T . 

A hatóság öltről, az illetékességről és eljárásról, az erdőtulaj
donosok által saját erdeikben elkövetett erdőrendészeti áthágásokra 

nézve. 

6 1 . §. Hatóságok. A jelen törvényben elősorolt erdőren
dészeti áthágásokra nézve elsőfokú hatóság azon közigazgatási 
bizottság, melynek területén azok elkövettettek, másodfokú ha
tóság a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium. 

62 . §. Erdőrendészeti áthágások bejelentése. A IV. 
fejezetben elősorolt erdőrendészeti áthágások hivatalból üldö-
zendők. E végből a tudomására ju tot t áthágásokat bárki is 
feljelentheti; a községi elöljárók azonban, valamint a községi 
hivatalos közegek, továbbá az erdőtisztek és erdőőrök, mezei 
rendőri, közbiztonsági közegek, végre a csőszök és pásztorok 



a tudomásukra jutot t kérdéses erdőrendészeti áthágásokat me
gyékben a szolgabirónái, törvényhatósági joggal felruházott 
városokban a kapitánynál, vagy hol ily állomás rendszeresítve 
nincsen, a tanácsnak e részben megbízott tanácsnok tagjánál, 
Budapesten az illető kerületi elöljáróságnál bejelenteni kötelesek. 

6 3 . §. Erdőrendészeti áthágások tárgyalása. Ezen ható
sági közegek a történt feljelentésről az illető erdőfelügyelőt 
azonnal értesitik, a tényálladéknak szükség esetén a helyszínén 
való felvételére és megállapítására pedig 3 héten tul nem ter
jedhető tárgyalási határnapot tűznek ki, melyre ugy a kir. 
erdőfelügyelő, valamint az érdekelt felek, az esetleg szükséges 
szakértőkkel és tanukkal együtt meghívandók. 

64. §. Felek képviseltetése. A felek a tárgyalásnál magukat 
meghatalmazottak által is képviseltethetik. A meghatalmazás 
érvényéhez két tanú aláírása szükséges. 

6 5 . §. Jegyzőkönyv felvétele. A tárgyalásról, mely alatt 
a kir. erdőfelügyelő a meghívott egyénekhez tárgyszerű kérdé
seket intézhet, — a tényálladékot, valamint az előadások 
lényegét világosan kitüntető rövid jegyzőkönyv veendő fel, mely 
a jelenvoltak által aláírandó. 

66. §. Ezen jegyzőkönyvet az arra vonatkozó iratokkal, 
esetleg felvételekkel és rajzokkal, a jelen törvény 62 . §-ában 
megnevezett hatósági közegek legkésőbb 8 nap alatt tüzetes 
jelentés kíséretében, közvetlenül az illető közigazgatási bizott
ság elé terjeszteni kötelesek. 

67 . §. Elsőfokú határozat. A közigazgatási bizottság, a 
mennyiben az ügyet kideritettnek találja, első fokban határozatot 
hoz, s azt a kir. erdőfelügyelővel közli, ellenkező esetben a 
tárgyalást kiegészítteti, s annak eszközlésére megfelelő határ
napot szab. 

68 . §. Elsőfokú határozat felebbezése. A közigazgatási 
bizottság határozata, annak az illetők által való kézhezvételétől 



számítandó 15 nap alatt, ugy az érdekeltek, valamint a k i r . 
erdőfelügyelő által a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minis-
terhez fellebbezhető, kinek határozata végérvényes. A főispán 
és szakelőadónak az 1 8 7 6 . évi VI . törvényczikk 2 2 . §-án 
alapuló felebbezési joga ez esetre is kiterjesztetik. 

M á s o d i k czim. 
A z e r d e i k i h á g á s o k r ó l . 

I. F E J E Z E T . 

Altalános határozatok. 

6 9 . §. Erdei kihágások definitiója. — Több erdei kihágás 
minősítése. A jelen törvény második czim II . fejezetének A) és 
B) pontjai alatt meghatározott lopások, és másnak erdejében 
elkövetett károsítások erdei kihágást képeznek, ha 

a) lopás esetében a lopott dolog értéke —• a külön meg
térítendő kár beszámítása nélkül — 

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

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

7 0 . §. Közös erdőben elkövetett lopás vagy károsí tás. 
A közös erdőben, a közbirtokos által elkövetett lopás vagy ká
rosítás, ha ez által más közbirtokos joga megsértet ik: az előbbi 
szakaszban meghatározott föltételek alatt — szintén erdei k i 
hágást képez. 

7 1 . §. Veszélyes cselekmények és mulasztások. A jelen 
törvény második czim Il- ik fejezetének C) pontja alatt meg
határozott veszélyes cselekmények és mulasztások, — tekintet 
nélkül a veszély nagyságára, s a mennyiben a különös részben 



az ellenkező nem rendeltetik — az esetben is erdei kihágást 
képeznek, ha nem idegen erdőben kiivettetnek el. 

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

7 3 . §. Vétségek, illetőleg büntettek. Ha a lopott dolog 
értéke, vagy okozott kár összege 30 frtot fölülhalad: a cselek
mény, a büntetőtörvénykönyv értelmében vétséget, illetőleg bün
tettet képez. 

Több külön erdei lopásoknak az értéke szerinti minősíté
sénél : a büntetőtörvényeknek rendelkezései tartandók meg. 

74 . §. Büntettet képez az erdei lopás, habár a lopott 
dolog értéke 30 frtot nem halad túl, 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, csak is lőfegyverre értendő. 

A visszaesésnek a büntetőtörvényekben meghatározott ha
tálya, erdei lopásra vonatkozólag, 3 év elteltével szűnik meg. 

7 5 . §. Büntetések: pénzbüntetés. Erdei kihágás miatt 
csakis pénzbüntetés, s mindenik kihágásért, valamint a kihágást 
elkövetett mindenik személyre nézve külön tételben állapí
tandó meg. 

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

77 . §. Elzárás tar tama. A pénzbüntetésnek elzárásra való 
átváltoztatásánál következő szabályok követendők. 

Öt forintot felül nem muló pénzbüntetés helyett egy napi 
elzárás, azon felül pedig minden további 1 frttól 5 frtig ter
jedő összeg helyett szintén egy napi elzárás számítandó. 



7 8 . §. Elzárást büntetés maximuma. Nyolcz napnál hosz-
szabb ideig terjedő el járás: erdei kihágás miatt nem állapit
ható meg. 

7 9 . §. A károsultat illető megtérítés vagy kártalaní tás 
helyett elzárásnak nincs helye. 

8 0 . §. Kísérlet, részesség, szándék, gondatlanság. A lo
pás kísérlete is büntetendő. 

Az erdei kihágások egyéb eseteiben a kísérletet illetőleg, 
a kihágásokra nézve fennálló szabályok alkalmazandók. 

A részesség, továbbá a szándék és gondatlanság, valamint 
a büntetést kizáró vagy enyhítő körülmények tekintetében — a 
mennyiben a jelen törvény kivételt nem állapit meg : a rendőri 
kihágásokra vonatkozó szabályok rendelkezései, az erdei kihá
gások eseteiben is alkalmazandók. 

8 1 . §. Utasok ál ta l elkövetett kihágások. Nem bünte t 
tetik mint kihágás, ha valakit útközben, akár az erdőben, akár 
annak közelében oly baj ért, mely miatt kénytelen volt az erdei 
kihágást elkövetni , ha ezen cselekményt, az erdőfelügyelettel 
megbízott személynek azonnal, vagy a legközelebbi község-elöl
járónak 24 óra alatt följelenti. 

Az okozott kár, vagy az eltulajdonított dolog értéke azon
ban ez esetben is megtérí tendő. 

82 . §. Indítványtétel . Erde i kihágás miatt, a büntető el
járásnak, csak a sér te t t fél indítványára van helye. 

A 109 . és 1 1 0 . §§-ban valamint a 1 1 0 . §-ban meghatá
rozott kihágások miatt azonban, az eljárás hivatalból indí
tandó meg. 

8 3 . §. Több erdei kihágás büntetése. Ha valaki több 
erdei kihágást követett el, melyek miatt még meg nem bün
te t te te t t ; a pénzbüntetés mindenik erdei kihágásért külön álla
pítandó meg. 



A pénzbüntetés helyett alkalmazandó elzárás azonban, a 
7 8 . §-ban meghatározott tartamot ez esetben sem haladja fölül. 

84 . §. A tettessel együtt felelős személyek. Az érték
nek, a kárnak s a költségeknek megtérítésére nézve a tettesen 
kivül, mindazonáltal visszkereseti jogok épségben tartása mel
lett, a polgári jog értelmében és ennek föltételei alatt felelősek, 
s a tettessel együtt elítélendők: 

1. a férj a vele együtt élő nejével; 
2. az atya vagy özvegy anya: a velük együtt élő kis

korú gyermekeikért; 
3 . a gyámok és gondnokok, és mindazok, kiknek gondo

zása alatt kiskorúak állanak: a velük együtt lakó kiskorúakért: 
4. a gazda cselédjeért; 
5 . iparosok és gyárosok: tanonczaik, segédeik, illetve 

gyári munkásaikért; 
6. az erdei termékeknek — az erdőben feldolgozására, 

vagy az erdőből elszállítására jogosítottak: megbízottjaik mun
kásaikért — a mennyiben ezek az erdei kihágást megbízatásuk 
közben követték e l ; 

7. az állatok tulajdonosai vagy birtokosai az általuk, illető
leg meghatalmazottaik által felfogadott nyáj-őrökért vagy pász
torokért. 

A jelen szakasz által megállapított felelősség esetében: a 
pénzbüntetésnek elzárásra való átváltoztatása, ki van zárva. 

8 5 . §. Közigazgatási érték és kárszabályzatok. Az el
tulajdonított dolog értékének és a kártérítési összegnek, valamint 
a hajtó pénznek megállapithatása végett, mindenik közigazgatási 
bizottság saját területe számára, a kir. erdőfelügyelőkkel egyet
értve, egy — s ha a vidék különböző részein e tekintetben 
jelentékeny különbözetek mutatkoznának : több érték- és kár
szabályzatot állapit meg, s azt a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi ministernek jóváhagyás végett felterjeszti, s jóváhagyás 
után közhírré teszi. 



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

Ha egymással összefüggő erdőterületek több közigazgatási 
bizottság területén feküsznek: a szabályt az érdekelt közigaz
gatási bizottságok és erdőfelügyelők közösen állapítják meg. 

Az érték- és árszabályzat készítésénél követendő eljárás 
ininisteri utasitás által határoztatik meg. 

8 6 . §. Erdei kihágások elévülése. Az erdei kihágások 
büntethetősége, a kihágás elkövetésének najijától számított egy 
év alatt évül el. 

8 7 . §. Az elévülés megszakadása. Az elévülés szüne
telésére és isméti megkezdésére nézve a büntető törvények 
rendelkezései alkalmazandók. 

8 8 . §. Erdei kihágások büntetésének elévülése. Az erdei 
kihágás miatt megállapított büntetés végrehajthatása megszűnik 
az ítéletnek jogerőre emelkedésétől számított 3 év elteltével. 

Ezen elévülés mindazonáltal az Ítélet végrehajtására i rány
zott és az elitélt ellen intézett hatósági cselekmény által félbe-
szakit tat ik; azonban a félbeszakító cselekmény elrendelésének, 
illetőleg foganatosításának napján újra kezdetét veszi. 

8 9 . §. Kár tér í tés i kötelezettség elévülése. Az ítéletben 
megállapított megtérítés vagy kártérí tés elévülésére nézve erdei 
kihágás esetében is, a polgári törvények rendelkezései köve
tendők. 

II . F E J E Z E T . 

Különös határozatok. 
# 

A) A z e r d e i l o p á s r ó l . 

9 0 . §. Lopás büntetései. 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 
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s kártérítésül ezen érték egy negyed részét tartozik megtérí
teni ; ezen felül pedig a két összeggel egyenlő pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

9 1 . §. A lopott fa értékét és kártérítésül ezen értékkel 
egyenlő összeget tartozik megfizetni, ezen felül pedig e két 
összeggel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki az erdőben: 

a) szórtan fenntartott 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 hézag 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 szolgáld 
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: a lopott 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 kéreg értékét tartozik megtéríteni s ezen felül 
azon értékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő. 

9 3 . §. A ki valamely elszáradt vagy az elemek által 
letört fát, ágat, galyat vagy tuskót lop el, az ellopott tárgy 
értékét egyszeresen tartozik megtéríteni s ezen értékkel egyenla 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

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

A ki száraz vagy zöld faleveleket vagy mohot lop, a lo-



pott tárgy értékét, kártérí tésül ugyanannyit fizetni tartozik, 
ezen felül pedig, ez értekkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő. 

9 5 . §. A ki gubacsot, tölgy, bükk, fenyő vagy más erdei 
gyümölcsöt, gombát, korhadékot, földet, agyagot tőzeget, meszet, 
gyephantot, fagyökeret, füvet vagy egyéb erdei terméket lop, 
az ellopot tárgy értékének megtérítésén fölül az értékkel egyenlő 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

Ha pedig a tettes az erdei magot, gubacsot vagy gyü
mölcsöt leverte vagy leszaggatta, a fentebbi pontban meghatá
rozott fizetéseken felül kártérítésül az értékkel egyenlő össze
get is tartozik fizetni. 

9G. §. A ki fanedvet (gyanta, terpentin, nyír- és jávorié) 
lop, a lopott tárgy értékét megtéríteni s kártérítésül azzal 
egyenlő összeget tartozik fizetni s azon felül a két összeggel 
egyenlő pénzbüntetésre ítélendő. • 

9 7 . §. Orgazdaság. — Bűnpártolás. 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 bün
tettetik. 

9 8 . §. Ha a visszaesés az orgazdára nézve forog fenn, 
ennek cselekménye, tekintet nélkül az erdei kihágásban bűnös 
tolvajra, a büntető törvények rendelkezései szerint minősítendő. 

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

Kísérlet. 9 9 . §. A fentebbi fejezetben meghatározott cse
lekmények kísérlete is büntetendő. 

A kisérlet büntetésénél a büntető törvények erre vonat
kozó rendelkezései alkalmazandók. 

Ha az eltulajdonítani szándékolt dolognak, a büntetés k i 
mérésénél alapul szolgáló értéke nem határozható meg: a k i 
sérlet 10 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

n * 

\ 



B) A z e r d e i k á r t é t e l e k r ő l . 

100. §. Legeltetési kihágás. — Hajtópénzek. A ki oly 
erdőben, melyben a legeltetésre nincs joga, szándékosan vagy 
gondatlanságból legeltet, az okozott kár és esetleg a bajtó-
pénz megtérítésén felül pénzbüntetéssel a következő mértékben 
büntetendő: 

1. 1 darab szarvasmarháért . 50 kr 

2. u 7> kecskéért . . . . . 45 » 

3. n n ló, öszvér vagy szamárért . 40 
4. A juhért . . . . . . 15 n 

5. i) A sertésért makkoltatás idején \ 30 
6. n A sertésért makkoltatási időn kivül . 10 ÍJ 

7. n A szopós csikóért . 5 -
8. » n ludSrt . . . . . . 2 » 

9. ' j é b baromfiért darabonként . 1 

Ha a legeltetés 15 éven aluli vagy tilalom alatt álló 
erdőben, vagy pedig véderdőkben, avagy futóhomokon álló 
erdőkben történik, a fentebbi 1 — 7 alatt felszámított pénz
büntetés 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 le
geltetés helyére, idejére vagy a legeltetett állatok fajára avagy 
azok számára nézve túllépte. 

102. §. Legeltetési kihágásnál a kártérítési összeg a 100. 
§-ban megszabott pénzbüntetés felénél s ha tlZ tlZ említett 
szakasz 1 — 7-ik pontja alatt felsorolt állatokkal 15 éven aluli 
vagy laza talajú erdőben vagy nedves időjáráskor történt, 



vagy ha a kár t tevő egy napnál tovább legeltetett , annak tel
jes összegénél kevesebb nem lehet. 

1 0 3 . §. A 100 . §-ban meghatározott büntetés felére szál
lítható le, ha valaki az azon §-ban megjelölt valamely állatot 
másnak erdejébe legeltetési szándék nélkül ugyan, de jogtala
nul 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 veszély
től, ez esetben büntetésnek nincs helye, az okozott kár azon
ban ez esetben is megtérítendő. 

104 . §. Jogtalan legeltetés vagy valamely állatnak ide
gen 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 8 5 . §. 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. 

1 0 5 . §. Károsítások. A ki élőfát le- vagy bevágás, meg
fúrás, rovatozás, gyürüzés, jelzés, lehámozás, fűrészelés, a gyö
kerek feltakarása, gyantanyilások fel- vagy tovább szakítása 
vagy bármi más módon megrongál, az okozott kár megtérí
tésén felül 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 kártérí tést tartozik fizetni, s azonfelül 10 frtig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

106 . §. Ötven krajczártól 2 5 forintig terjedhető pénz
büntetéssel bünte tendő: a levágott fáknak vagy más erdei tér -



méknek, a kerítésnek, ároknak, medernek, partnak, töltésnek, 
hídnak, átmetszetnek, útnak, ergettyünek vagy csusztatónak, 
vizfogónak vagy a fausztatásra szolgáló más eszközöknek, to
vábbá tilalmi táblának, jelző vagy útmutató póznának, a távol
sági vagy bármely más az erdő-müvelés vagy használat czéljából 
alkalmazott jelnek vagy műveknek megrongálása, ugy szintén a 
szénégetésre összehordott vagy ölbe rakott fák szétbontása. 

Az okozott kár mindenik esetben megtérítendő. 

107 . §. A ki másnak erdejében 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 ötven krajczártól tíz forintig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. 

108 . §. Ötven krajczártól tiz forintig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő, a ki idegen erdőben fajzási vagy alom-
hordási, vagy egyéb termékszedésre engedéllyel bir, de a fát, 
galyat, almot vagy egyéb erdei terméket, nem a meghatáro
zott mennyiségben, időben, vagy nem azon erdőrészből viszi, 
melyből annak vételére jogosítva van. 

Ugyanezen büntetéssel büntetendő az is, a ki az alom-
' gyűjtésnél, vagy galyszedésnél vasgereblyét vagy vágó-eszközt 
használ, vagy pedig az őt illető fajzási vagy erdőtermék-sze-
dési jogával visszaélve, azt vagy másra ruházza, vagy másnak 
érdekében gyakorolja, vagy pedig a szedett fát, illetőleg erdei 
terméket eladja, egyáltalán, ha a megjelölt jogának határain 
túllép. 

C) A v e s z é l y e s c s e l e k m é n y e k r ő l é s m u l a s z 
t á s o k r ó l . 

109. §. Tüzelés. — ErdŐégések. Két forinttól busz fo
rintig terjedhető pénzbüntetéssel büntet tet ik: 



1. a ki a 9 . §. határozmányainak megsértésével az e rdő
ben vagy annak közelében tüzet ger jeszt ; 

2 . a ki az általa vagy hozzájárulásával, avagy je lenlé té
ben gerjesztett tüzet kellő felügyelet nélkül hagyja, vagy a 
tűzvész veszélyének kikerülésére szükséges és a létezet t viszo
nyok közt eszközölhetővé vált intézkedéseket elmulasztja; 

3 . a k i a jelen törvény 1 1 . §-ának eleget tenni elmu
lasztja ; 

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

1 1 0 . §. Azon közigazgatási hivatalnok, ide számítva a 
községi elöljárót is, a ki erdőégés esetében, a hivatalánál fogva 
e t illető intézkedések közül kötelességét megszegi, szintén az 
előbbi J - b a n meghatározot t büntetéssel büntetendő. 

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

n i . §. Veszélyes cselekmények, ö t forinttól husz fo
rint ig terjedő pénzbüntetéssel bün te t endő : 

a ki valamely erdőbe jogtalanul vagy engedély nélkül 
vizet vezet vagy az engedélyezett helyen kivül e rge t tyü t 
(csusztatót) készí t , meszet vagy szenet éget, szurkot vagy 
kát rányt főz, kormot készít, fürész- vagy egyéb gödröt ás, 
farakodó vagy dolgozó helyet vagy műhelyet felállít, épület
szerszám- vagy egyéb használatra szánt fát farag, vagy más 
hasonló munkát teljesít. 

Ily esetben, ha az erdőbirtokos kívánja, az ezen czélokra 
netán felállított építmények és művek a kihágást elkövetőnek 
vagy annak költségén, a ki ezért polgárjogi felelősséggel t a r 
tozik, elhordandók s az előbbi állapot visszaállítandó. 



112 . §. Veszélyes cselekmény vagy mulasztás folytán 
származott erdőégés. — Gondatlanságból származott erdő
égés. Ha a 109. §. 1., 2., 3 . alatt meghatározott cselekmény 
vagy mulasztás folytán gondatlansághói tűzkár származott, a 
cselekmény vagy mulasztás vétséget képez s a büntetőtörvé
nyek 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 végett gerjesztett tűzből gondatlanság 
folytán származott, ügyszintén, ha a tűz, az égés következté
ben nyerendő hamu jogtalan eltulajdonításának czéljából ger
jesztetett , habár tűzvész nem származott. 

113 . §. Erdőben engedély nélküli járás-kelés. A ki az 
erdőben engedély nélkül kocsival tilos uton já r vagy habár 
azon erdőségben makkoltatásra vagy legeltetésre jogosított is, 
marhát tilos uton haj t ; a ki engedély nélkül uj utat tö*r vagy 
hat évesnél fiatalabb utánnövések közt jár , ötven krajczártól 
20 frtig terjedhető büntetéssel büntetendő. 

114 . §. A ki idegen erdőben a nélkül, hogy ahhoz jo
gosultsága volna, a közutakon kivül találtatik, ha ottani jelen
léte közbiztonsági vagy az erdőtulajdon biztonsága szempont
jából aggályosnak tűnik fel, az erdészszemélyzet tagjai által 
az erdőből kiutasítható, és ha fejsze, fürész vagy az erdőter
mék szedésére alkalmas más eszköz vagy fegyver volna birto
kában, az tőle elveendő; azonban az illető által az elvett tárgy 
2 4 óra alatt további intézkedés végett a legközelebbi közigaz
gatási hatóságnak jelentés mellett átadandó. 

A mennyiben tettes az erdőben tartózkodásra, illetőleg 
fegyverviselésre vonatkozó jogosultságát a hatóság előtt sem 
tudná igazolni, az által a fentvezett s nála talált tárgyak el-
kobzandók. 



Ha az erdőből kiutasított személy a meghagyásnak nem 
tesz eleget, öt frtig terjedő pénzbüntetéssel bün te tendő ; h a 
pedig ellenszegül, cselekménye közhatósági közeg elleni e rő -
szakbüntettét képezi s a büntető törvények rendelkezései sze
rint lesz büntetendő. 

K i v é t e l e s i n t é z k e d é s e k . 

1 1 5 . §. Faeladási igazolványok. Ha valamely vidéken 
az erdei lopások igen gyakoriakká válnak, a közigazgatási b i 
zottságnak — az erdőtulajdonosok kérelmére vagy a nélkül — 
felterjesztett javaslata folytán a belügyminister elrendelheti, 
hogy azon területen valamint azon piaezokon is, a hol a lopott 
erdőtermékek eladatni szoktak, ily termékek eladása és vétele 
csak azon feltétel alat t legyen eszközölhető, hogy az eladó az 
eladni szándékolt erdőtermék jogos szerzését annak —• a köz-
ségelőljáróság által láttamozott — bizonyítványával igazolja, 
kitől azon erdőterméket szerezte. 

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

Azon esetben, ha a közigazgatási bizottság az erdőtulaj
donosoknak a jelen §-ban meghatározott kivételes intézkedés 
elrendelése iránti kérelmét mellőzendőnek találja, a kérelme
zőknek joguk van e határozat ellen a belügyministerhez fel
lebbezni, a ki — ha az intézkedések elrendelését szükségesnek 
látja, azokat a közigazgatási bizottság határozatának megvál
toztatásával is elrendelheti . 

1 1 0 . §. A ki az előbbi §-ban megjelölt rendelet meg
szegésével erdőterméket elad vagy vesz: 2 forinttól 10 frtig 
terjedő pénzbüntetéssel, s a mennyiben más erdei kihágás is 
forogna fenn: egyszersmind az erre rendelt büntetéssel is bün
tetendő. 



III. F E J E Z E T . 

A bíróságokról, az illetékességről és az eljárásról erdei kihá
gások eseteiben. 

.117. §. Bíróságok. — Első fokú erdei kihágási bíróság. 
Erdei kihágások eseteiben a birói hatóságot első fokban gya
korolják : 

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

ruházott városokban a kapitány, vagy hol ily állomás rend
szeresítve nincsen, a tanácsnak e végből megbízott tanácsnok 
tagja; 

3. Budapest mindenik kerületében: az illető kerületi előljáró. 
118 . §. Községi bíró. Tíz forintot felül nem haladó lo

pások vagy ugyanezen összeget felül nem haladó kártételek 
eseteiben az első fokú bíráskodás kis és nagy községekben, a 
szolgabírói! kivül, a községi birót, akadályoztatása esetében 
ennek helyettesét illeti. 

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

E választási jog azonban az indítvány tételével megszűnik. 
119. §. Másodfokú erdei kihágási bíróság. Erdei ki

hágási ügyekben a másodfokú birói hatóságot az alispánból, 
illetőleg polgármesterből vagy annak helyetteséből, mint — elnök 
és a közigazgatási bizottságnak két tagjából alakított bíróság 
gyakorolja. 

120 . §. Semmiségi panasz. A jelen törvény "159. §-ában 
meghatározott semmiségi panasz esetében: a Curia, mint leg
főbb ítélőszék határoz. 

1 2 1 . §. Másodfokú erdei kihágási bíróság alakí tása. 
A másodfokú erdei kihágási bíróság alakítása czéljából, a köz
igazgatási bizottság a közgyűlés által választott, vagy a jelen 



törvény 2 6 . §-ban megjelölt erdészeti szakértő tagok közül — 
négy tagot és négy pót tagot választ, a kik közül fölváltva, 
ket tő az alispán, illetőleg a polgármester elnöklete alatt , mint 
társas biróság képezik az erdei kihágási másodfokú bíróságot . 

1 2 2 . §. Kir. Ügyész közbejötte. Az erdei kihágási má
sodfokú biróság üléseire a kir . ügyész meghívandó. 

A kir . ügyész távolléte azonban az eljárást és ha tá roza t 
hozatalt nem akadályozza. 

1 2 3 . §. A közigazgatási bizottságnak a közgyűlés által 
választott tagjai kötelesek a bíróságba való megválasztást elfo
gadni s az erről alapos indokok nélkül való lemondás, egy
szersmind a közigazgatási bizottsági tagságról való leköszönésnek 
tekinte t ik . 

1 2 4 . §. Másodfokú erdei kihágási biróság székhelye, 
egybehivása. A másodfokú biróság ülései a törvényhatóság 
székhelyén tar ta tnak. 

Az ülésekre az elnök rendeli be a tagokat s az értesi t i a 
k . ügyészt is az ülés tar tásának napjáról, órájáról és helyéről . 

1 2 5 . §. Erdei kihágási bíróságok jegyzőkönyveinek ve 
zetése. A jegyzőkönyvvezető teendőit az elsőfokú bíróságnál 
a kisebb polgári peresügyekben való eljárásról szóló törvény 
5 . §-nak a) pontjában megjelölt személyek végezik. 

A másodfokú bíróságnál, a jegyzőkönyvvezetésre a tö r 
vényhatóság jegyzői személyzetéből az elnök rendel ki tagot . 

1 2 6 . §. Erdei kihágási bíróságok tagjainak eskütétele. 
Ugy az elsőfokú, valamint a másodfokú erdei kihágási biróság 
tagjai e hivatásukra nézve — a mennyiben a kisebb polgári 
peresügyekben való eljárásról szóló törvény értelmében meg 
nem eskettettek volna — külön esküt tesznek le. 

Az idézett törvénynek a községi bíráskodással megbízott 
közegekre vonatkozó rendelkezése az erdei kihágások eseteiben 
eljáró községi b í rákra is alkalmazandó. 



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

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

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

129 . §. A felesketett erdőtisztek és erdőrök (38 . és 3 9 . 
§§.) az elkövetett erdei kihágás, és az ezt elkövetett személy 
nyomozásánál, szintén mint rendőri közegek járnak el. 

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

1 3 1 . §. Illetékesség. A sértett fél tetszésétől függ, az 
eljárást — akár a tett elkövetési helyének, akár a tettes lak
helyének, illetőleg tartózkodási helyének bírósága előtt meg
indítani : ha a tettes közvetlenül a kihágás elkövetésén kapatott, 
vagy ha tőle zálog vétetett, vagy ha ő zálogot adott. 

Tettenkapás az is, ha a tettes nem éretett ugyan közvet
lenül a kihágás elkövetésén: hanem a közvetlen rajtaéres ki
kerülése végett megfutamodván vagy elrejtőzvén, folytonos 
üldöztetése közben elfogatott, illetőleg felfedeztetett; úgyszintén, 
ha folytonos üldöztetése közben az őt üldöző rendőri közeg 
(128 . és 129 . §§.) vagy több üldöző által, avagy az üldözés
ben részt nem vett, de nagyobb számú személy által felismer
tetett, habár menekülése vagy elrejtőzése sikerült is volna. 



132 . §. A tet tes, vagy ezek egyike elleni i l le tékesség: 
a részesek elleni illetékességet is megállapítja. 

1 3 3 . §. 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. 

134 . §. Illetékességi összeütközések. Elsőfokú erdei k i 
hágási bíróságok illetékességi összeütközése esetében, ha vala
mennyinek másodfokú bíróságát, ugyanazon közigazgatási bizott
ság képezi, a határozati jog ezt illeti. 

Ha pedig az illetékességi összeütközésben levő erdei k i 
hágási bíróságok másodfokú bírósága nem ugyanaz, úgyszintén 
másodfokú erdei bírósági kihágások illetékességi összeütközése 
esetében, az illetékesség kérdésében a belügyminister határoz. 

1 3 5 . §. Rendes biróság és erdei kihágási biróság közötti 
illetékességi összeütközés ese tében: az illetékesség fölötti hatá
rozat az 1869 : IV. t.-cz. 2 5 . §-a alapján a ministeriumot illeti. 

1 3 6 . §. E l já rás . Erde i kihágások eseteiben, a mennyiben 
a jelen törvény mást nem állapit m e g : a kihágásokra nézve 
hatályban lévő eljárás, továbbra is fentartatik. 

1 3 7 . §. El járás i ránt i indítványtétel . Azon esetekben, 
melyekben a jelen törvény rendeletei szerint, az eljárás csak 
a sértett fél indítványára indítható m e g : az indítvány a bün
tetőtörvények rendelkezései szerint erre jogosított személyieken 
kivül, a sértett fél erdőkezelő tisztje által is •— külön meg
hatalmazás nélkül előterjeszthető. 

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

Az indítvány szóval is előterjeszthető. 



Ha az indítvány Írásban terjesztetik be s ahhoz több erdei 
kihágást s kihágot tartalmazó jegyzék mellékeltetett: az indít
vány mindazon kihágási esetekre és személyekre, melyek a 
jegyzékben, mint ilyenek megjelölve vannak, kiterjesztettnek 
tekintendő. 

138 . §. Hivatalból indított eljárás. Azon erdei kihágások 
eseteiben, melyekben a jelen törvény szerint, hivatalból esz-
közlendő az eljárás: tartozik az illetékes bíró, a neki feljelen
tetet t vagy hivatalos tudomására jutott kihágást illetőleg: külön 
indítvány nélkül is megindítani az eljárást. 

139 . §. Kártérí tési igények leszállithatása. Oly erdei 
kihágási ügyekben, melyekben az érték, illetőleg a kár nagy
sága 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-ik 
§§-aiban meg van állapítva: joga van a sértett félnek az első
fokú bíróság ítéletének hozataláig, megtérítési, illetőleg kár
talanítási igényeit a 6 9 . §. illetőleg a 118 . §-ban meghatározott 
összegre vagy azon alu], is leszállítani. 

Az ekként eszközölt leszállítás a bíróság illetéktelenségeit 
megszünteti. 

, 1 4 0 . §. Ismeretlen vagy külföldi tettesek. 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. 

1 4 1 . §. Kihallgatás. A községi előljáró az elővezetett 
személylyel azonnal jegyzőkönyvet vesz fel, s ha ez kilétét s 
azt igazolja, hogy az országban állandó lakással b i r : azonnal 
szabadon bocsátandó, ellenkező esetben pedig, az erdei ki
hágási bíróságnak haladéktalanul átadandó. 

142 . §. Az erdei kihágási bíró tartozik, a hozzá elő
vezetett vagy a községi előljáró által átküldött személyt azonnal 



kihallgatni 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 ál l i t : azonnal sza
badon bocsátandó. 

1 4 3 . §. Le tar tóz ta tás . Letar tóztatható és a 1 4 0 . és 1 4 1 . 
§§. rendelkezései szerint elővezetendő a te t ten kapott vádlott 
az esetben i s : ha a rendőrség vagy az erdő őrizetére szolgáló 
személyzet tagja által a kihágás elhagyására felszóllittatván, a 
felszólításnak nem felel meg. 

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

1 4 5 . §. Vizsgálat i fogság. — Vizsgálati fogság t a r t a m a . 
Vizsgálati fogság, erdei kihágási ügyben csak az esetben r e n 
delhető el, ha az ismeretlen vagy az országban állandó lakással 
nem biró vádlott megszökésétől lehet ta r tani . 

A vizsgálati fogság 48 óránál hosszabb ideig egyáltalán 
nem ta r tha t és a büntetésbe beszámítandó. 

1 4 6 . §. Vizsgálati fogság megszüntetése. Az előbbi sza
kaszban meghatározott idő előtt is, azonnal megszüntetendő a 
vizsgálati fogság, mihelyt a le tar tóztatot t vádlott kilétét és 
azt igazolja, hogy az országban állandó lakással bir, vagy p e 
dig, ha kilétének igazolásán fölül a vád tárgyát képező kihá
gásból származott kárnak valószínű összegére nézve biztosítékot 
ad vagy alkalmas kezest állit. 

1 4 7 . §. Kihágásnál használt tá rgyak lefoglalása. — Le
foglalt tárgyaknak átadása. Ha a kihágás megállapítása vagy 
folytatásának megakadályozása végett szükséges : a rendőri 
közegek, illetőleg az erdőőrök jogosítva vannak a kihágást el
követőnél létező azon eszközöket, melyekkel a kihágást e lkövet te , 



annak kocsiját, szánját és vonó marháját, valamint a kárban 
talált állatokat lefoglalni. 

Az ekként lefoglalt tárgyak, —• ha csak azok a sértett 
fél által egyesség folytán a tulajdonosnak vissza nem adattak, 
állatoknál legfeljebb 48 óra, egyéb tárgyaknál pedig legfeljebb 
14 nap alatt az esetben is átadandók a község elöljáróságának, 
ba 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 le
foglalt tárgyak is a leltár felvételére megállapított szabályok 
szerint feljegyzendők. 

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

149 . §. Lefoglalt tárgyaknak kiadása. A lefoglalt tárgyak 
kiadandók a tulajdonosnak, ha az a kár valószínű összegéért 
biztosítékot ad. 

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

1 5 1 . §. Tettes üldözése. — Házkutatás. A tetten kapott 
vagy folytonosan üldözött tolvaj által eltulajdonított erdei ter 
mékek: a rendőri vagy erdei közegek által onnan vehetők el, 
a hová azok elhelyeztettek. 

Ezen kivül a házkutatás elrendelése és foganatosítása 
tekintetében: a fennálló szabályok s a gyakorlat irányadók. 

152 . §. Erdei kihágások tárgyalása. Az erdei kihágások 
soron kivül, a leggyorsabban tárgyalandók és intézendők el, 
és ott, a hol az erdei kihágások gyakoriak, azok elintézésére 
legalább minden hónapban tárgyalási napok tartandók. 



1 5 3 . §. Fe'ebbezés. A ki magát az elsőfokú biróság íté
letével sértve találja, ez ellen a másodfokú birósósághoz fel
lebbezhet. 

A felebbezés az itélet kihirdetésétől, vagy —• ha az írás
ban közöltetett volna, — a kézbesítéstől számítandó 2 4 óra 
alatt akár szóval, akár írásban jelentendő be. 

A 2 4 óra letelte után bejelentett felebbezés hivatalból 
visszautasítandó. 

Törvénykezési szünnapok nem számittatnak. 
1 5 4 . §. A törvényes időben kinyilatkoztatott vagy beter

jesztet t felebbezés az itélet végrehajtását megakasztja. 
1 5 5 . §. Erdei kihágási ügyek tá rgya lása a másodfokú 

biróság előtt. A másodfokú biróság, az ügynek az előadó általi 
tüzetes, a cselekmény minőségére, a netalán okozott kár nagy
ságára, vádlott bűnösségére vagy ártat lanságán;, valamint a 
súlyosító és enyhítő körülményekre részletesen kiterjedő elő-
advány, — s az esetben, ha a kir . ügyész jelen van, annak 
meghallgatása — után határoz. 

Az előadó előterjeszti egyszersmind az itélet vagy végzés 
tervét is . 

1 5 6 . §. Az eladó után a kir . ügyész indokolt előterjesz
tésében tartozik nyilatkozni az iránt, vájjon a vád tárgyát 
képező cselekmény nem képez-e a rendes bíróságok hatáskörébe 
eső büntetendő cselekményt? 

Ha a kir. ügyész azon nézetben v a n : hogy a törvény a 
jelen §-ban meghatározott irányban megsér te te t t : az eljárás 
megszüntetését s az ügynek az illetékes bírósághoz való át té
telét indítványozza. 

157 . §. Kir. ügyész előterjesztése s indítványtétele. 
Az esetben, — ha a kir . ügyész, az iratokból és az elő-

admányból azon meggyőződésre jutna, hogy az elsőfokú biróság 
megsértette az eljárásra nézve fennálló valamelyik lényeges 
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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 kö
rülményekre is tartozik előterjesztésében kiterjeszkedni s ennek 
megfelelő indítványt tenni. 

158 . §. Kir. ügyész előterjesztése fölötti határozat
hozatal. A másodfokú bíróság mindenekelőtt a kir. ügyésznek 
a 156 . §-ban körülirt előterjesztése fölött határoz s ha a kir . 
ügyésznek azon nézetéhez járul, hogy az elsőfokú bíróság ha
tósága körén tul terjeszkedett, az eljárást megsemmisíti s az 
ügyet a rendes bírósághoz teszi át, egyszersmind erről az első 
fokban eljárt bírót értesiti. 

A másodfokú bíróságnak ezen határozata, melylycl a fen-
forgó 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 tagad
ható meg s az ügy nem utasítható vissza. 

159 . §. Kir. ügyész részéről semmiségi panaszbejelen
tése. Ha a másodfokú bíróság a kir. ügyész indítványa ellenére 
az ügyet az erdei kihágási bíróság hatósági körébe tartozónak 
nyilvánítaná, a kir. ügyésznek jogában áll, a határozat, illető
leg 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. 

160. §. Semmiségi panasz esetébeni eljárás. A kir. 
ügyész által emelt semmiségi panasz folytán az ügyiratok a 
legfőbb itélőszékhez terjesztendők. 

A legfőbb ítélőszék elbírálása csupán a kir. ügyész által 
a 159. §. értelmében semmiségi panaszszal megtámadott kér
désre szorítkozik s a mennyiben a semmiségi panaszt alapos-



nak találja, a 1 5 8 . §. esetében az egész eljárást megsemmisíti 
s az iratokat a rendes bírósághoz való áttétel végett a másod
fokú erdei kihágási birósághoz visszaküldi. 

1 6 1 . §. A kir. ügyésznek a 157 . §. alapján te t t előter
jesztései mellőzése miatt perorvoslatnak helye nincsen. 

162 . §. Pótvizsgálat elrendelése. A törvényes időben 
felebbezett ügyben joga van a másodfokú biróságnak, ha a 
vizsgálatot nem találja kielégítőnek, annak pótlását az első 
biróság ítéletének feloldása nélkül is elrendelni. 

1 6 3 . §. Pénzbüntetés és kár tér í tés i összeg behajtása. 
A kár tér í tés- és pénzbüntetésnek végrehajtás utján leendő be
haj tása: az adóbehajtásra nézve fennálló szabályok szerint 
eszközltetik. 

164 . §. Ügyrendtartás. Az ügyrendtar tás szabályozása 
i ránt a belügyminister rendeleti leg intézkedik. 

Hai?madik czim. 
A kopár területek beerdősitéséről. 

1 6 5 . §. Beerdősitendő területek. — Beerdősitendő te 
rületek meghatározása. Oly kopár- területek, melyeken hegy
omlások, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek és 
vizek rombolásának, valamint a futó homok tovább terjedésé
nek meggátlása végett a talaj megkötése közgazdászati szem
pontból szükséges, — beerdősitendők s azontúl mint véderdők 
(2 . §.) kezelendők. 

A beerdősitendő területeket , a kir. erdőfelügyelő elő
munkálatai alapján, az érdekel t földbirtokosok, községek és 
törvényhatóságok, valamint az illetékes közigazgatási bizottság 
meghallgatása után, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
nister határozza meg s azok beerdősitését, ha azt az érdekelt 
vagy érdekeltek önként tenni nem akarnák, esetről-esetre a 



törvényhatóság utján a 177 . §. értelmében elrendelheti, még 
pedig ha több törvényhatóság területén fekszik a birtok, akkor 
szükséges intézkedések megtételével, valamint a további fel
ügyelettel ezek egyikét megbízza és a többit erről értesiti. 

A beerdősités kötelezettsége első helyen azt vagy azokat 
terheli, kinek vagy kiknek birtoka általa megvédetik. 

166. §. Beerdősitési társulatok alakítása. — Törvény
hatósági küldöttség. A beerdősitendő terület tulajdonosának 
jogában áll az erdősítést kizárólag önerején eszközölni. 

Ha az illető terület tulajdonosa azonban e jogával élni 
nem kivan és kimutatható, hogy a beerdősités által a szomszéd 
birtokok is részben vagy egészben megóvatnak a hegyomlások, 
hó- vagy kőgörgetek, szélvészek és vizek rombolásának vagy 
a futóhomok terjedésének veszélyétől, melynek különben ki 
vannak téve : akkor, ha valamely területnek beerdősitése a 
1 6 5 . §. értelmében elrendeltetett, az érdekelt birtokosok t á r 
sulattá alakulni kötelesek. 

A társulat megalakulását a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi ministernek ebbeli leirata alapján a közigazgatási b i 
zottság mint erdőrendészeti elsőfokú hatóság (25 . §.) küldöttség 
kirendelése által eszközli. 

Ezen küldöttség, melynek a kir. erdőfelügyelő hivatalból 
tagja, az érdeklett feleknek, valamint szükség esetén részre-
hajlatlan szakértőknek is meghallgatásával és a birtokosok által, 
ha ez követeltctnék, kötelességszerüleg bemutatott térképek 
nyomán, az érdekeltség fokának megállapítása iránt a felek 
barátságos megegyeztetését megkísérli, siker esetében a társu
latot megalakultnak nyilvánítja, ellenkező esetben pedig az 
érdekeltségben való részvétel kötelezettségét, valamint az érdekelt
ség fokát hivatalból állapítja meg s erről a közigazgatási b i 
zottságnak jelentést tesz. 



167 . §. Felebbezés. A közigazgatási bizottság a jelentés 
alapján és ha követeltetnék, egyes érdekelt felek ellenvetéseit 
meghallgatva, a társulat alakulása i ránt határoz. 

A meg nem elégedő fél részére 14 napon belül nyi tva 
áll a reá nézve sérelmesnek vélt határozat ellenében a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerhez való fölebbezés, a 
ki végérvényesen határoz. 

1 6 8 . §. Beerdősitési társulatok szervezése. — Társu la t i 
t isztviselők. — Választmány. Ha a 14 napon belül felebbezés 
nem jelentetet t be, avagy a felebbezésre a földmivelés-, ipar
és kereskedelmi ministernek a közigazgatási bizottság ha tá ro 
zatát helybenhagyó végzése leérkezett, az alakulás rögtön 
foganatositandó. 

A társulat tényleges megalakulása végett, a közigazgatási 
bizottság egyik tagját az érdekeltek összehivására megbízza, 
ki a gyűlést megnyitván, annak tagjait a szervezkedésre fel-
szólitja. 

A gyűlés először is elnököt, pénztárnokot, általános szó
többséggel, munkavezetőt és szükség esetében választmányi 
tagokat viszonylagos szótöbbséggel választ, alapszabályait és 
ügyrendjét megállapítja s mindezeket jóváhagyás végett a tör 
vényhatóság utján a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minis-
térnek felterjeszti. 

Minden erdősitő társulatnak a kir . erdőfelügyelő hivatalból 
véleményező tagja. 

169 . §. Elnök teendői. Az elnök az előző §. értelmében 
•esetleg választott választmánynyal együtt , különben pedig ön-
állólag intézi a társulat minden ügyeit , intézkedik a részletes 
műszaki tervezet elkészítése iránt , megállapítja a munkák soro
zatát s a végrehajtási időket, elkészíti az évi költségelőirányzat 
tervezetét s mindezen munkálatát megerősítés végett a társulat 
közgyűlésének előterjeszti, a közgyűlés által megszavazott ösz-



szegeket kiveti és behajtás végett az illető közegeknél a kellő 
lépéseket megteszi, a társulat vagyona fölött őrködik és azt 
nyilván tartja. 

170 . §. A társulat tisztviselő személyzete áll: az elnökből, 
pénztárnokból és munkavezetőből, — a mennyiben azonban a 
társulat pénzbeli ereje nem engedi, hogy külön munkavezetőt 
tartson, a műszaki teendőket más alkalmazásban lévő munka
vezetőre vagy erdészre is bízhatja. 

1 7 1 . §. Közgyűlés. Minden erdősitő társulat köteles éven
ként legalább egy közgyűlést tartani és ennek jegyzőkönyvét 
az illetékes törvényhatóság utján a földmivelés-, ipar- és ke
reskedelmi ministernek felterjeszteni. 

172 . §. A közgyűlés főbb teendői: az erdősítés menetéről 
és folyamatáról az elnök által beadandó jelentés fonalán a leg
közelebb foganatba veendő munkálatok iránt intézkedni, a rész
letes műszaki tervezetet, a munkák sorozatát s a végrehajtási 
időket, úgyszintén az évi költségelőirányzatot megállapítani; a 
befolyt évi számadásoknak társulati, de esetleg nem választ
mányi tagok által leendő átvizsgálását elrendelni; a számadást 
a társulati tagokkal átnézhetés végett alkalmas módon közölni; 
a választmány vagy egyes társulati tagok által előterjesztendő 
indítványok javaslatba hozandó alapszabályváltoztatások, ügy
viteli rendelkezések fölött tanácskozni, tisztviselőit választani. 

A közgyűlés jegyzőkönyve az illető törvényhatóságnak be
terjesztendő s ha a társulat valamely tagjának egy vagy más 
ügyben kifogása lenne, panaszát a jegyzőkönyvbe lett bemon
dás utján hozza illetékes tudomásra. 

1 7 3 . §. Költségjárulékok befizetése, illetőleg behajtása. 
A költségjárulékot a társulati tagok, a társulat pénztárába 
fizetik be. A félévenkénti hátralékokra nézve azonban rendel
tetik, hogy azok közigazgatási uton az egyenes adó beszedésére 
fennálló szabályok szerint az adóhivatalok által szedessenek be . 



Az elnök gondoskodni fog, hogy e hát ra lék kimutatása 
az adóhivataloknak pontosan benyujtassék. 

Ezen hátralékok után C ° / 0 késedelmi kamat já r , melynek 
5 / G - o d része a társulat , 1/(i-oá része pedig az adóhivatalok 
javára esik. 

Az adóhivatalok az ilykép beszedett hátra lékokat évne-
gyedenkint a társulat i pénztárakba minden kifogás mellőzésével 
átszolgáltatandj ák. 

174 . §. Kisaját í tási jog. — Vadászat i jog. A megalakult 
társulatnak a kisajátítási jog megadatik és az 1 8 6 8 . évi X V . 
t.-cz. értelmében gyakorlandó, a kisajátítandó ár azonban ott, 
hol kataster i tiszta jövedelem állapít tatott meg, annak húsz
szorosát meg nem haladhatja. 

A vadászati jogot azon esetben, ha a kisajátított terület 
a tulajdonos bir toka által körül van véve és 100 holdat meg 
nem haladó birtokrész — a földbirtokos gyakorolja mindaddig, 
mig a következő §-ban megállapított visszaváltási joga t a r t . 

1 7 5 . §. Visszavál tási jog a k isa ját í tot t és beerdősitett 
te rü le tekre nézve. A magánbirtokos vagy örökösei jogosí tva 
vannak, a kisajátított és beerdősitett területnek visszaváltása 
i ránt a beerdősités befejezésére következő év első napjától szá
mítandó 6 év alatt nyilatkozni. 

A visszaváltás és kisajátítási árnak s a beerdősitési költ
ségeknek 6 ° / 0 kamattal leendő megtérí tés mellett, törlesztés 
utján, legfeljebb 10 év alatt tör ténhet ik . 

1 7 6 . §. Kisaját í tot t és beerdősitett területek tulajdon
jogának telekkönyvi á t í r a t á s a . Az ily területek tulajdona a 
visszavásárlásra nem jogosult más személyekre az előbbi §-ban 

- emiitett határidő előtt telekkönyvileg csak akkor kebeleztethet ik 
be , , ha igazoltatik, hogy a visszavásárlásra jogosult ebbeli 
jogával a törvényes határidő alatt élni nem kíván. 



177 . §. Állami kedvezmények. — Adómentesség. — Mag 
és csemeték. — Pénzkölcsön. — Pénzsegély. A beerdősitéseket 
az állam előmozdítja: 

a) a beerdősités alá vett területeknek adómentessé té te
lével ; ' 

b) mag- és csemetéknek ingyen kiosztásával; 
c) pénzkölcsönökkel azon esetben, ha az erdősités hiva

talból rendeltetik el és az egyesek és társulatok hitelesen ki
mutatják, hogy a munkát önerejükön teljesíteni képtelenek; 

d) pénzsegélylyel azon esetben, ha a beerdősités végre
hajtása hivatalból elrendeltetnék és az érdekeltek képesek 
bebizonyítani, hogy a beerdősités folytán elért előny cseké
lyebb lesz, mint a beerdősitésre fordított munka és költség. 

Ez esetben az állam köteles az elérendett érték és a 
beerdősitésre fordítandó költség közötti különbözetnek megfe
lelő tőkeösszeget a munka előhaladásának megfelelő aránylagos 
évi részletekben visszafizetésre való igény nélkül államsegély
képen engedélyezni. 

A törvényhozás évről évre fogja meghatározni azon ösz-
szeget, mely a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister 
által egyetértőleg a pénzügyministerrel beerdősitési czélokra 
kölcsön- és államsegélyképen fordítható lesz. 

A határidőt, mely alatt egyes esetekben a beerdősités 
teljesítendő, az érdekelt földbirtokosoknak és a közigazgatási 
bizottságnak meghallgatása után, úgyszintén az állam által 
esetleg nyújtott pénzkölcsön visszafizetésének vagy az állam
segély folyóvátételének feltételeit is a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister határozza meg. 



Neg'yedik czim. 
Az erdei termékek szállításáról. 

I. F E J E Z E T . 

Szállítás szárazon. 

1 7 8 . §. Általános határozat . — Pénzbeli biztosíték. 
Minden földbirtokos tartozik megengedni, hogy idegen erdei 
termékek bármely mivelési ághoz tartozó földjein, illetőleg 
magán utjain átszállittassanak, ha azok az erdőből rendel te té
sűk helyére különben, vagy épen nem, vagy csak nagy költ
séggel lennének elhordhatók, és hogy ha a termékek szállí
tója a netalán okozandó károk vagy a használt magánutnak 
előbbeni jó karba helyezésére szükséges kiadások megtér í té
sére nézve pénzbeli biztosítékot nyújt. 

1 7 9 . §. Átszál l í tás módozatai. — Felfolyamodás. Az 
átszállítás szüksége, iránya és módozatai, valamint a biztosí
tási összeg iránt a felek meghallgatása s a körülmények meg
vizsgálása után, a közigazgatási bizottság határoz. A ha tá ro
zat ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi ministerhez felfolyamodásnak van helye. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemi minister köteles a 
felfolyamodást 40 nap alatt elintézni, az esetben azonban, ha 
a ministerium részéről ezen idő alat t intézkedés nem tétetnék, 
a közigazgatási bizottság határozata végrehajtható. 

1 8 0 . §. Átszál l í tás befejeztének bejelentése. — Kár 
térítési összegek megállapítása. — Kártér í tési kereset. A 
szállítás befejezése a szállító által az alispánnak (törvényható
sági joggal felruházott városokban a polgármesternek) bejelen
tendő, ki a földbirtokost erről 8 nap alatt hivatalosan értesiti . 

A szállító által fizetendő kártérítési összeg megállapítására 
az illető felek mindenekelőtt bátorságos egyességre utasí t ta t-



nak, ha ez a szállítás befejeztetnék, a tulajdonossal írásban 
történt közlése után 15 nap alatt nem sikerült, s ez idö alatt 
az illetékes bíróság előtt kártérítési kereset nem indíttatott, 
a biztosíték a szállítónak visszaadatik; ha pedig kártérítési 
kereset a fentebbi határidő alatt bcadatott, akkor a biztosíték 
azon bíróságnál, mely a kártérítési keresetre nézve illetékes, 
letéteményeztetik. 

II. F E J E Z E T . 

Szállítás a vizén. 

1 3 1 . §. Általános határozatok a tutajozás- és uszta-
tásra nézve. A hajózható folyókon a tutajozás a fennálló 
folyó-, csatorna- és tói hajózási rendszabályok megtartása mel
lett, mindenki által gyakorolható. 

A hajózható folyók azon szakaszain, melyek a hajózásra 
tényleg használtatnak, a fausztatás meg nem engedtetik. 

A folyók azon szakaszain, melyek nem hajózhatók és a 
patakokon a tutajozás és a fausztatás csak hatósági engedély 
mellett gyakorolható. 

182 . §. Engedélyező hatóság. A fausztatásra vagy tuta
jozásra és az e czélra szolgáló vizépitmények felállítására az 
engedélyt az illető törvényhatóság, vagy törvényhatóságok meg
hallgatása mellett a közlekedési ministerrel egyetértőleg a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister adja meg. 

1 8 3 . §. Engedélyezési feltételek. — Biztosíték. A tuta
jozásra vagy fausztatásra az engedély csak annak adható meg. 
a ki az okozható károkra nézve elegendő biztosítékot képes 
nyújtani. 

184 . §. Árvédelmi építkezések. Olyan folyókon vagy 
patakokon, melyek mentén, árvédelmi czélokból szabályozási 
munkák hajtattak végre, vagy vannak folyamatban, az enge-



1 7 7-

dély azon esetben adható meg, ha az usztatás gyakorlása 
által az árvédelmi építkezések nem veszélyeztetnek. 

1 8 5 . §. Engedélyezési időtar tam. Az engedély a vállalat , 
és befektetendő tőke nagyságával arányban álló időtar tamra, 
legfeljebb azonban 50 évig terjedhető időre adható. 

186 . §. Engedély-okmány kellékei. Az engedélyben : 
a) megállapítandó azon famennyiség, melyet az engedélyes 

évenként leszállítani jogosítva van ; 
b) világosan felsorolandók és megállapitandók azon viz-

épitmények, melyek a tutajozás vagy usztatás czéljából, nem 
különben azok, melyek a partbirtokosok, vagy a viz másnemű 
használatára jogosítottak érdekében létesítendők; 

c) megállapítandó azon évi járulék, melyet az előtte már 
engedélyt nyert engedélyeseknek a 1 9 1 . §. a) pontja ér te l 
mében fizetni ta r toz ik ; és 

d) meghatározandó azon határidő, a meddig tervszerinti 
berendezésük befejezendő. 

1 8 7 . §. Szál l í tás gyakorlatba vétele. — Fák megjelölése. 
A tutajozás vagy usztatás csak a berendezés teljes befejezése 
után kezdhető meg. 

A szállítandó tutajfák és épületfák a szállító bélyegével 
megjelölendők. 

A tűzifa csak kötetlen hasábokban szállítható. 
188 . §. Szál l í tási engedély oly vizekre, hol az uszta

tás vagy tutajozás gyakorlatban van. Oly vízen, melyen 
fausztatás vagy tutajozás gyakoroltatik, vagy a melyen e r re 
engedély már adatot t ki, ujabb engedély csak a jelenlegi jog
élvezők, illetőleg engedményesek meghallgatása után adha tó ; 
még pedig: 

1. a mennyiben kitűnik, hogy az illető viz az eddigi j og 
élvezők számára szállítani engedélyezett famennyiségen felül 
még több fa leszállítására is alkalmas, ezen többlet erejéig tör-



tént legyen a kérelmezés, akár a fausztatás berendezésére ki
szabott határidőn belül, akár az usztatási jog tettleges gya
korlatba vétele u tán ; 

2. az esetben, ha az illető viz csak a tényleges jogélve
zők számára adott engedélyben foglalt famennyiséget képes 
leszállítani, de bebizonyittatik, hogy az engedmény birtokosai 
a berendezés befejezésétől számított öt éven át egyszer sem 
szállították az engedélyben foglalt összes fatömeget, akkor azon 
tömeg leszállítására adható ujabb engedély, mely az illető en
gedményesek által valamely évben szállított legnagyobb fameny-
nyiség és az engedélyezett összeg közti különbözetnél nem 
nagyobb; végül: 

3. ha valamely viz a tényleges jogélvezők számára szál
lítani engedélyezett tömegnél több faanyag leszállítására alkal
mas, az illetők azonban a berendezés befejezésétől számított 
5 év alatt az engedélyezett tömeget egyszer sem szállították 
le, ez esetben szállítási engedély adható azon tömegre, mely a 
szállításra engedélyezett és a tettleg leszállított tömeg közötti 
különbözetből, valamint az engedélyezett tömeg határán felül 
elszállítható mennyiségből áll. 

Ily esetben a jogosítottak mindenikének usztatási idő sza-
batik, mely alatt az usztatást kártérítés terhe alatt befejezni 
tartozik. 

189 . §. Szállítási engedély oly vizekre, hol az uszta-
tás vagy tutajozás kizárólagos joggal gyakoroltatik. Ha a 
jelenlegi jogtulajdonos időhöz nem kötött kizárólagos jogot ké
pes kimutatni, másnak ujabb engedély a jelen törvény kihir
detése után számított 50 év alatt csak a jelenlegi kizárólagos 
jogtulajdonos beleegyezésével adható. 

A kizárólagos usztatási vagy tutajozási joggal bírók azon
ban kötelesek a szállítás tekintetében az illető usza-vizre utalt 
erdőbirtokosoknak,- a mennyiben azokkal a fausztatás teljesité-



sere nézve megegyezni nem tudnának s a mennyiben saját 
fájuk leszállítása ez által nem akadályoztatnék, az usztatást 
vagy tutajozást megengedni vagy azoknak a szállításra előké
szített fakészleteit a helyi árak mellett megvenni vagy a költ
ségek megtérítése mellett leusztatni. 

Ha az illető usza-vizre utalt valamennyi erdőbirtokos fája 
nem lenne leszállítható, akkor az elsőség azt illeti, kinek fája 
a kizárólagos usztatási vagy tutajozási jog birtokosának l e 
szállítandó fakészletéhez legközelebb esik. 

190 . §. Többeknek együttesen adott száll í tási engedély. 
Ha ugyanazon vizén többeknek adatik usztatási engedély, min
denik engedélyesnek usztatási idő szabandó meg, mely alatt 
az usztatást kártérí tés terhe alatt befejezni tartozik. 

Az egyes engedélyeseknek megszabandó usztatási idő meg
állapításánál az elsőség a korábbi jogélvezőket illeti, a többi 
szállítani óhajtókra nézve a kellőleg felszerelt folyamodvány 
benyújtásának ideje, az ugyanazon időben beadott folyamodvá
nyoknál a szállítandó fa nagyobb becsértéke ad elsőséget. 

1 9 1 . §. Száll ítók kötelezettségei egymás irányában. 
Az, ki oly vizén nyer szállítási engedélyt, melyen az usztatás 
vagy tutajozás már gyakorlatban van, ta r toz ik : 

a) az addigi jogélvezőknek, a vállalat berendezésére te t t 
költségek megtérítése fejében a szállítandó famennyiség és 
használati idő arányában az engedélyben megállapítandó évi 
járulékot fizetni; ugy szintén a fentartási költségeket, valamint 
az esetleges kártérí téseket is az engedélyben megállapítandó 
részben viselni: 

b) a szállítás czéljából általa netán ujabban létesített 
folyó- vagy patakszabályozások vagy más a szállításra szolgáló 
építmények használatát, a raktár i helyiségek és mesterséges 
kikötők kivételével, a szállításra korább jogosultaknak ingyen, 
a későbbi engedményeseknek pedig ezen §. a) pontja szerint 



megengedni és az általa létesített építmények költségeinek a 
szállításra korább jogosultak által leendő megtérítésére igényt 
nem tarthat . 

192. §. Engedélyérti folyamodás s annak kellékei. 
Famennyiség és választék. — Tervrajz. A tutajozásra vagy 
fausztatásra szükséges engedély iránti folyamodás a földmive
lés-, ipar- és kereskedelmi ministcriumnál nyújtandó be. 

Folyamodó köteles a szállítandó famennyiséget és annak 
választékát (sortiment) kimutatni és kérvényéhez a folyó vagy 
patak tervrajzát mellékelni, melyen a tutajozást vagy usztatást 
gyakorolni kívánja. 

Ezen tervrajzban úgy a már létező vizépitmények, külö
nösen malomgátak, minden csatornák, véd- és szabályozási 
művek, valamint az usztatás vagy tutajozás czéljaira felállítani 
szándékolt vizépitmények, nemkülönben a folyó vagy patak 
medrét vagy vízjárását módosító munkálatok világosan feltiin-
tetendők. 

Köteles végre folyamodó tüzetesen kimutatni azt, miként 
szándékozik a tutajozás vagy fausztatás érdekeit a folyón vagy 
patakon létező malmok vagy más iparüzletek, és az öntözési 
telepnek a viz használata iránt korább szerzett jogaival ösz-
szeegyeztetni. 

193 . §. Engedélyérti folyamodvány ellátása. A föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minister a folyamodványt mel
lékleteivel együtt véleményezés végett leküldi azon törvény
hatóságnak, vagy ha több törvényhatóság van érdekelve, egy
másután minden törvényhatóságnak, melynek területén a czélba 
vett szállítás eszközöltetnék. 

194 . §. Ha olyan vízen való tutajozásra vagy usztatásra 
kéretik az engedély, melyen a tutajozás vagy fausztatás a 
folyamodvány beadását megelőző legalább öt egymásután követ
kező éven át nem gyakoroltatott, vagy ha a tutajozás vagy 



usztatás volt ugyan gyakorlatban, de az engedélyért folyamodó 
az usztatás czéljából az illető folyón vagy patakon uj vizépit-
ményeket szándékozik létesíteni, az érdekelt és jelesen a folyó 
vagy patak mentén lévő községek, továbbá a folyón vagy 
patakon létező malom vagy más iparüzletek és az öntözési 
telepek tulajdonosai, a törvényhatóság alispánja vagy hasonló 
állású tisztviselője által a folyamodványnak a törvényhatóság
hoz leérkezése után 8 nap alatt kézbesítés utján értesitendők. 

A tervek a kihirdetési napon túl közszemlére 30 napig 
kitéve maradnak. 

Minden a tervezetre vonatkozó nyilatkozatok és észrevé
telek az illetékes hatósághoz ezen idő alatt nyújtandók be. 

Később beadott észrevételek tekintetbe nem vétetnek. 

1 9 5 . §. Ha oly vizén való tutajozásra vagy usztatásra 
kéretik az engedély, melyen tutajozás vagy usztatás már gyako
roltatik, vagy a melyen erre engedély már adatott és ujabb 
vizépitményeket a folyamodó létesiteni nem szándékozik, azok, 
kik a tutajozást vagy usztatást tényleg gyakorolják, vagy e r re 
engedélyt nyertek, a törvényhatóság alispánja vagy hasonállásu 
tisztviselője által a folyamodványnak a törvényhatósághoz le
érkezése után 8 nap alatt kézbesités utján értesitendők. 

A tervek az értesítés napján túl 30 napig általok meg
tekinthetők. 

Minden a tervezetre vonatkozó nyilatkozatuk vagy észre
vételük ezen idő alatt nyújtandó be . 

Később beadott észrevételek tekintetbe nem vétetnek. 
A 3U nap eltelte után az összes iratok és tervek az ér

dekeltek részéről beérkezett nyilatkozatokkal együtt legfeljebb 
további 15 nap alatt a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
ministerhez felterjesztendők, ki az engedély tárgyában a 1 8 2 . 
§. szerint végérvényesen határoz. 



196 . §. Szállítási jog megszüntetése. A fausztatás vagy 
tutajozás joga megszűnik : 

a) ha az idő, melyre az engedélyeztetett, lejárt ; 
b) ha a jogosított a vállalat berendezését az arra meg

szabott idő alatt elmulasztotta. 
197 . §. Az esetben, ha a szállítási jog a jelen törvény 

kihirdetése előtt bármi czim alatt 50 évnél hosszabb vagy 
határozatlan időre szereztetett meg, a szállítási jog a jelen 
törvény kihirdetésétől számított 50 év után megszűnik, még 
az esetben is, ha a jog annak idejében kizárólagosan szereztetett 
volna meg, ezen utóbbi esetben azonban a volt kizárólagos jog
tulajdonos az ujabbi engedély megnyerésére előjoggal bir. 

198 . Kisajátítási jog a vizén való szállítás érdekében. 
A kisajátítási jog a jelen törvény értelmében engedélyezendő 
tutajozás és fausztatás czéljából szükséges folyó- vagy patak
szabályozások, vagy másnemű vizépitmények végrehajtására, 
vagy az úsztatott és tutajozott fának a gereblyéknél való 
kifogására és elhelyezésére szükséges területek megszerzésére 
az 1 8 6 8 . évi LV. t.-cz. értelmében az engedélyesnek megadatik. 

199 . §. Szállítók kötelezettségei partvédelmi tekintet
ben. A fausztatást vagy tutajozást gyakorlók tartoznak azon 
partrészeket, épületeket, viz- és utépitményeket, melyek a 
tutajozás vagy fausztatás által veszélyeztetnek, saját költségü
kön védmüvekkel biztosítani. 

A mennyiben az engedélyben felsorolt ilynemű vizépit
mények azon czélra, hogy a veszélyeztetett partrészeket, épü
leteket, viz- és utépitményeket, a tutajozás vagy fausztatás 
által való károsítástól megóvják, a gyakorlatban elégtételenek-
nek bizonyulnának, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
nister, a közmunka- és közlekedési ministerrel egyetértőleg a 
tutajozás vagy fausztatás megkezdésétől számítandó három évig 
ujabb biztosítási építkezések létesítését, vagy a meglevők mó-



dositását az engedély különbeni megszüntetésének terhe alatt 
elrendelheti. 

A tutajozási vagy usztatási engedély megadása után, mások 
által saját czéljaikra felállított épületeket és vizépitményeket a 
tutajozás vagy fausztatás általi megkárosítás ellen tulajdonosaik, 
nem pedig az usztatást gyakorlók tar toznak megvédeni. 

2 0 0 . §. Másnemű vállalkozók kötelezettségei a vízen 
való száll ítás érdekeivel szemben. A zsilip-, gát- és malom
tulajdonosok , vizépitményeknek a tutajozások vagy úsztatok 
költségén és a hatóság által megengedett módon leendő oly-
nemü átalakítását, hogy ez által a tutajozás vagy usztatás 
lehetővé tétessék, nem gátolják. 

Ha a tutajozás vagy usztatás másként eszközölhető nem 
lenne, kötelesek beleegyezni abba, hogy üzletük bizonyos, az 
usztatási engedélyben előre meghatározott vagy a szükség 
szerint, a hatóság által később megállapítandó időszakban és 
tar tam alatt szüneteljen; mely szünetelésért a tutajozást vagy 
usztatást gyakorlók a hatóság által megállapítandó kártérí tést 
a szünetelés beállta előtt előre megfizetni kötelesek. 

2 0 1 . §. Száll í tás ál tal okozott, másrészről pedig a 
szállítóknak okozott károk megtérítése. Az usztatás vagy 
tutajozás okozta károkér t a vállalkozó teljes kártérí téssel t a r 
tozik, ha azonban a kár nem csupán tutajozás vagy usztatás 
miatt támadt, akkor annak csak aránylagos része térí tendő 
meg a vállalkozó által. 

Azok, kik az usztatási vagy tutajozási jog gyakorlására 
szolgáló építményeket, utakat, partokat stb. megrongálják, vagy 
a jogosan gyakorolt usztatást és tutajozást akadályozzák : az 
illető jog birtokosának mindenben teljes kártérítéssel tartoznak. 

202 . §. Szállítók jogai a partbirtokosokkal szemben. 
A fausztatásra vagy tutajozásra jogosítottak s azok munkásai, 
a mennyiben ez a szállítás eszközlése szempontjából elkerül-
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hetlenül szükséges, közvetlen a vízpartján fekvő földeken sza
badon járhatnak. 

Az okozott károkat azonban a vállalkozók a föld birto
kosának megtéríteni kötelesek. 

2 0 3 . §. Szállítás megkezdése. A szállítók kötelesek a 
szállítás megkezdését és a szállítandó fabélyegét legalább 8 
nappal megelőzőleg mindazon törvényhatóságoknak bejelenteni, 
melyeknek területén a szállítás eszközöltetni fog, a törvény
hatóság a szállító bélyegét azon községekkel, melyek határán 
át a szállítás történik — közli, a szállító pedig a szállítandó 
anyagok útjába eső malomgát és zsilip tulajdonosokat köteles 
az usztatás megindításáról legalább 24 órával előbb értesíteni. 

Oly kisebb vizeknél azonban, melyeken á szállítás meg-
kezdhetése közvetlenül van az időjáráshoz kötve, a szállításnak 
(a kedvező körülmények be nem állta esetében) a bejelentett 
napon meg nem kezdése mulasztásnak nem tekinthető, ha az 
a 8 napnak letelte után beállott legelső kedvező vízállásnál 
megindittatik. 

2 0 4 . §. Szállítás befejezése. A szállítás befejezését a 
szállítók az azt követő 8 nap alatt ugy a törvényhatóságoknak, 
valamint mindazon községeknek is tartoznak bejelenteni, me
lyeknek területén a szállítás történt. 

A községek kötelesek ujabb 3 nap alatt az érdekelt par t 
birtokosokat hirdetmény utján felhívni, hogy a szállítás által 
netalán szenvedett káraikra nézve, ha keresetet akarnak indí
tani, a mennyiben ezt még nem tették volna, az illetékes bíró
ságnál 15 nap alatt az alább leirt következmények terhe alatt 
megtegyék. 

A hirdetmény szokásos módon közzé teendő, s a község 
házánál 15 napon át nyilvánosan kifüggesztendő. 

A megtörtént kihirdetésről jegyzőkönyv veendő fel, mely
ben a hirdetmény szórói-szóra beigtatandó, s ugy a községi 



biró, valamint a községi jegyző és két helybeli lakos által, 
kik a kihirdetésnek tanúi voltak, aláírandó. 

2 0 5 . §. Kártér í tési kereset. A ki a hirdetés után kö
vetkező 15 nap alatt kártérítési igénye iránt a keresetet meg 
nem indítja, az kereseti jogát elveszti. 

2 0 6 . §. Büntető határozatok. A ki engedély nélkül fát 
úsztat vagy tutajoz, vagy a ki engedély nélkül vagy a hatósági 
rendelettől eltérőleg vizépitményeket állit fel, vagy az usztatás és 
tutajozás czéljaira szükséges építkezéseket, folyó- és patakszabá
lyozási munkálatokat tesz ( 1 8 2 . §.) erdőrendészeti áthágást követ 
el, s 100 — 1 0 0 0 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A ki az usztatás vagy tutajozás megkezdését vagy annak 
befejezését kellő időben be nem jelenti ( 2 0 3 . és 2 0 4 . §§.) 
1 0 — 1 0 0 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

2 0 7 . §. Ha az ily engedély nélküli épitkezés vagy az 
usztatás és tutajozás czéljaira engedély nélkül foganatosított 
folyó- és patak-szabályozás másokra nézve káros, tartozik az 
építkező a pénzbüntetésen kivül az előbbeni állapotot saját 
költségén helyreállítani, különben az, az ő költségén eszközlendő. 

Ötödik czim. 
Az országos erdei alapról. 

2 0 8 . §. Erdei alap képezése. A jelen törvény alapján be
hajtandó pénzbüntetésekből és az elkobzott tá rgyak eladásából 
befolyt összegek V ö - 0 0 részben az illető községi szegényalap, 
4 / 5 - ö d részben a képezendő orsz. erdei alap javára fordíttatnak. 

Az erdősítés czéljából netalán kisajátított területek eladá
sából bejövő összegek egészen az országos erdei alapba folynak. 

2 0 9 . §. Erdei alap kezelése. Az országos erdei alapot 
erdészeti czélokra a földmivelési-, ipar- és kereskedelmi minis
te r kezeli. 



H a t o d i k c z i m . 

Zárhatározatok. 

210 . §. Az erdőtörvény hatályába léptének határideje. 
A jelen törvény első czimének I., IV. és V. fejezetei, vala
mint annak a kihágásokra vonatkozó része (második czim) 
ezen törvény kihirdetésének napjától számítandó egy év alatt 
lépnek hatályba. 

2 1 1 . §. Hatályon kivül helyezett törvények. Az 1807 . 
évi XXI. t.-cz. ezen törvény életbeléptetésével hatályon kivül 
helyeztetik, az annak értelmében elrendelt zárlatok, a mennyi
ben azok magán-erdőbirtokosokra vonatkoznak, a jelen törvény 
kihirdetésétől számítandó egy év alatt, a mennyiben pedig a 
jelen törvény 17. §-ban említett erdőkre intéztettek, azon 
időpottól fogva feloldottaknak tekintendők, a melyben a zár 
alatt lévő erdőrészre nézve, a jelen törvényben megszabott 
gazdasági terv érvénybe lép. 

2 1 2 . §. A mezei rendőrségről szóló 1 8 4 0 . IX. t.-cz., 
valamint a vizek és csatornákról szóló 1848 . X. t.-cz. intéz
kedései, a mennyiben a jelen törvénnyel ellenkeznek, hatályon 
kivül helyeztetnek. 

2 1 3 . §. Az erdőtörvény végrehajtása. A jelen törvény 
végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi, továbbá 
az igazságügyi, pénzügyi, belügyi, közmunka és közlekedési 
ministerek bízatnak meg. *) 

Budapesten, 1878 . évi január-hó 12-én. 

Trefort Ágoston, s. k., 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
ministerium ideiglenes vezetésével megbízott 

vallás- és közoktatásügyi kir. minister. 

*) Ezen törvényjavaslat mellett az országgyűlés elé terjesztett miuisteri 
indokolást lapunk jövő füzetében fogjuk közölni. Szerk. 




