
Az 1879. évi XXXI. törvényczikk. 
Erdőtörvény. 

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

Mi Első Ferencz József, 
I s t e n k e g y e l m é b ő l a u s z t r i a i c s á s z á r , C s e h o r s z á g 

k i r á l y a stb. és M a g y a r o r s z á g k i r á l y a . 
Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendéi és 

képviselői közös egyetértéssel a következő törvényezikket ter
jesztették szentesítés végett Felségünk elé : 

Első czim. 
Az e rdők fen ta r tásáró l . 

I. FEJEZET. 
Á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 

1. §. Az erdők használatát és kezelését, mások jogainak 
épentartása mellett, csak a jelen törvényben meghatározott 
intézkedések korlátozzák. 

2. §. Azon erdőkben vagy erdőrészekben, melyek maga
sabb hegyek kőgörgetegjein, havasok fensikjain vagy hegyte
tőkön és gerinczeken, meredek hegyoldalokon és ezek lejtőin, 
hegyomlások, kő- vagy hó-görgetegek és vízmosások támadá
sának és terjedésének megakadályozására szolgálnak, vagy a 
melyek elpusztulása folytán alantabb fekvő területek termő
képessége vagy közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, 
vagy szélvészek rombolásának ut nyittatnék, az irtás és tar
vágat tiltatik. 

Ezen erdők, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minis
terium által a szükséges előmunkálatok alapján, a tulajdonos 
és a közigazgatási bizottság meghallgatásával, lehetőleg a jelen 
törvény kihirdetése napjától számítandó 5 év alatt, részleten-



kint ki fognak jelöltetni, terjedelmük a helyi viszonyokhoz 
képest meg fog határoztatni és köztudomásra hozatni, s ezen 
időponttól kezdve teljes adómentességben, vagy a viszonyok
hoz képest adókedvezményben részesitendők. 

o. §. A 2. §. alá eső véderők használási módját — a 
mennyiben az a 17. §-ban emiitett rendszeres üzemterv által 
nem volna megállapítva — a birtokosok által előterjesztett 
javaslat alapján, az erdő-felügyelő és a közigazgatási bizottság 
meghallgatásával, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minis-
ter határozza meg. 

4. §. Az irtás tiltatik oly erdőkben, melyeknek eltávolí
tása által a futóhomok terjedésének ut nyittatnék, vagy me
lyeknek talaja másnemű gazdasági mivelésre (szántóföld, rét, 
kert vagy szőlő) állandóan nem alkalmas. 

Az ily talajon álló erdők föltétlenül fentartahdók. 
5. §. Ha a 2. §-ban megjelölt véderdőkben tarvágat, 

vagy e törvény rendeletével ellenkező másnemű vágás vagy 
épen irtás, vagy a 4. §. határozatai alá eső futóhomokon álló 
erdőkben, vagy oly erdőkben, melyeknek talaja másnemű gaz
dasági mivelésre nem alkalmas, irtás eszközöltetik : a kivágott 
vagy irtott terület legfeljebb 6 év alatt újra beerdősitendő. 

G. §. A 2. és 4. §§. alá eső erdőkben a tuskó- és gyö
kér-irtás tilos. 

7. §. A 2. §. alá eső véderdőkben és futóhoniokon álló 
erdőkben a legeltetés mindaddig tilos, míg az a fák- és sar
jadékok, vagy a talajban kárt okozhat, ez iránt az erdőfel
ügyelőnek vagy tulajdonosnak megkeresésére, de mindenesetre 
az erdőfelügyelő véleményének meghallgatása után, a közigaz
gatási bizottság határoz. 

Azon erdőrészek, melyekre nézve legeltetési tilalom áll 
fenn, az erdőbirtokos által nyilvános jelekkel látandók el. 



8. §. A 2. §. alá tartozó véderdőkben és a futóhomokon 
álló erdőkben almot gyűjteni tilos. 

9. §. Az erdőkben s azok közelében 100 méternyi távol
ságon belül csak az erdőégések megakadályozására szükséges 
óvrendszabályok megtartása, s idegeneknek még ezen felül 
csak az erdészeti személyzet engedélye mellett szabad tüzet 
rakni; azonban az erdőőrök az általuk őrzött területeken, a 
favágók a vágásokban, s a kőfejtők a kőbányákban, és a 
nyájukat legeltető pásztorok főzés és fölmelegedés végett oly 
veszélytelen helyeken, melyeken az erdőbirtokos a tüzgerjesz-
tést világosan el nem tiltotta, a kellő óvrendszabályok meg
tartása mellett rakhatnak tüzet. 

A ki tüzet rak, minden esetben tartozik azt távozása 
előtt teljesen eloltani. 

Különösen száraz időjárás alkalmával, az erdőrendészeti 
hatóság a tüzelést az erdőben eltilthatja. 

10. §. A megelőző §. határozatai alá nem esnek a rend
szeres üzletből folyó szükséges tüzelések. 

11. §. A ki erdőben vagy annak közelében elhagyott 
tüzet talál, tartozik azt lehetőleg eloltani, ha pedig azt elol
tani már nem birja, vagy ha erdőégést vesz észre, vagy annak 
tudomására jut, tartozik azt az útjában eső legelső ház lako
sainak tudtára adni, ezek pedig tartoznak az erdőégésről az 
erdőbirtokost, vagy annak háznépét, vagy az erdőfelügyelettel 
megbízott személyzetet haladék nélkül értesíteni, vagy a leg
közelebbi községi elöljáróságnak (lehetőleg a szolgabírónak, 
mezei rendőrkapitánynak) bejelenteni. 

12. §. A szolgabíró (mezei rendőrkapitány), illetőleg a 
községi előljáró, mihelyt valamely erdőégés tudomására jut, 
azon község lakosságát, melynek határában erdő létezik, s a 
körülményekhez képest a szomszédos községek lakosságát is, 
az oltásra kirendeli. 



A kirendeltek a községi elöljárókkal együtt kötelesek az 
oltáshoz szükséges oltószerekkel, úgymint csákánynyal, kapával, 
baltával stb. tüstént az égés helyére sietni. 

Az oltás vezetése a helysziiién lévő rangban első erdő
tisztet, különben a szolgabírót (illetőleg városi kapitányt) s ha 
ezek közül senki sem volna jelen, azon község elöljáróját 
illeti, melynek határában vagy legközelebbi szomszédságában 
az erdőégés van. 

13. §. Az oltás-vezetőnek az oltás iránt tett rendelke
zéseit a megjelentek föltétlenül s minden munkabérre vagy 
jutalomra való igény nélkül, teljesíteni tartoznak. 

Az oltás bevégzése után az égés helye egy — ha szük
ségesnek mutatkozik — több napig, az e végre kirendelt erdő
őrök, illetőleg községi lakosok által őrizet alatt tartandó. 

14. §. Az erdőbirtokosok az erdei rovarok pusztításai 
vagy azok terjedésének megakadályozására nézve, az erdőren
dészeti hatóságnak esetenkénti intézkedéseit végrehajtani tar
toznak. 

15. §. A közigazgatási bizottságnak a rovarkárok meg
akadályozása iránt tett intézkedései ellen, a felebbezés felfüg
gesztő hatással nem bir, s azokat mind a közvetlen érdekelt, 
mind a szomszédos erdőbirtokosok haladéktalanul teljesíteni 
tartoznak. 

Ez alól kivételt képez azon eset, ha a közigazgatási 
bizottság által az erdőnek vagy az erdő egy részének kivá-
gatása rendeltetnék el, mely esetben a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi ministerhez beadott felebbezés felfüggesztő ha
tással bir. 

Ha az erdőbirtokosok a közigazgatási bizottság megha
gyásainak a kiszabott idő alatt eleget nem tesznek, az intéz
kedő hatóság a szükséges munkálatokat az erdőfelügyelő által, 
a késedelmes erdőbirtokos költségére végrehajthatja. 



Nagyobb veszély esetére a községek tömeges közreműkö
dése, a helyi munkabérek megtérítése mellett, hivatalból 
igénybe vehető. 

Az esetben, ha a rovarkárok megakadályozása czéljából 
nagyobb kiadásokkal járó munkálatok voltak eszközlendők, 
mely kiadásoknak azonban az illető megvédett erdőrészek egy 
évi állami adóját meghaladni nem szabad, a költségeket az 
érdeklett erdőtulajdonosok, a megvédett erdőterületek arányá
ban viselik, mi iránt az érdekeltek meghallgatása után a 
közigazgatási bizottság határoz. Ezen határozat ellen azonban 
az érdekelt felek birtokon kivül a földmivelés-, ipar- és ke
reskedelemügyi ministeriumhoz felebbezhetnek. 

10. §. Az 1876. évi V. t.-czikk 33. §-ának azon ren
delkezése, hogy „az első pont alatt emiitett közigazgatási 
költségek kivetésének alapjául a községhez közigazgatásilag 
csatolt puszta, illetőleg havasok után fizetett egyenes adóknak 
csak fele része vétethetik", minden rendszeres gazdasági terv 
szerint kezelt erdőtestre is alkalmazandó. 

II. FEJEZET. 
K ü l ö n ö s h a t á r o z a t o k az á l l a m , a t ö r v é n y h a t ó s á 
gok, a k ö z s é g e k , az e g y h á z i t e s t ü l e t e k és e g y 
h á z i s z e m é l y e k , az a l a p í t v á n y o k , h i t b i z o m á n y o k 

és k ö z b i r t o k o s s á g o k e r d e i r ő l . 

17. §. Az állam, a törvényhatóságok, a községek, az 
egyházi testületek és egyházi személyek — mint ilyenek — 
birtokában lévő, továbbá a köz- és magánalapítványok- és 
hitbizományokhoz tartozó erdők, valamint a közbirtokossági 
erdők is (ezen elnevezés alatt értetvén az úrbéri rendezés 
alkalmából, mint erdőilletőség, a volt úrbéresek tulajdonába 
átment erdők is) addig, mig közösen használtatnak, gazdasági 
rendszeres üzemterv szerint kezelendők. 



Ugyanezen szabály áll a bányaipar és más iparvállalatok 
czéljaira alakult részvénytársulatok erdeire is. Ezen megszo
rítás azonban nem alkalmazandó az illető társulatok azon 
erdeire, melyeket e törvény életbelépte előtt birtokba vettek, 
s ezt egy év leforgása alatt igazolni is képesek; ha azonban 
ezen erdők letaroltatnak, ismét csakis mint erdők kezelendők. 

Ezen gazdasági tervek — tekintettel az erdők terjedelmére, 
állapotára, az erdőbirtokos szükségleteire és az erdők okszerű 
jövedelmezésére — akként készítendők, hogy az erdők jókar-
ban tartása s használatuk tartamossága biztosíttassák, s a 
fatenyésztésen kivül, az erdei melléktermények használata is 
szabályoztassék. 

Az erdőkezelési és erdőőrzési személyzet létszáma, vala
mint ott, hol az erdő a volt úrbéreseket megillető szolgalom
mal van terhelve — ezen szolgalomnak, —• ugy a mint az 
1848. évi januárhó l-jén érvényben volt és a mint ma is 
gyakorlatban van, minősége, terjedelme és értéke, valamint a 
szolgálmányosok által teljesített vagy teljesítendő viszontszol
gálatok minősége, terjedelme és értéke, a gazdasági tervben 
szintén kimutatandó. 

A gazdasági terv készítésénél követendő részletes sza
bályok külön ministeri utasításban fognak kibocsáttatni. 

18. §. Az előző §-ban megjelölőit erdőbirtokosok tartoz
nak a gazdasági tervet ezen törvény kihirdetése napjától szá
mítandó öt év alatt, önköltségükön elkészíttetni; ha azonban 
annak végleges kidolgozása előtt uj felmérés vagy hosszabb 
időt igénylő egyéb munkálatok válnának szükségesekké, a föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minister, a közigazgatási bizott
ság, az esetben pedig, ha az erdő több törvényhatóság terü
letére terjedne ki, az illető bizottságok meghallgatása után, 
annak elkészítésére 3 éven tul nem terjedhető időhaladékot 
engedélyezhet, az időközben alkalmazandó kezelési szabályokat 



azonban a közigazgatási bizottság, illetőleg bizottságok meg
hallgatása után, rendeleti uton megállapítja. 

Törvényhatóságok és községek erdeire nézve a földmive-
lés-, ipar- és kereskedelmi minister, az illető közigazgatási 
bizottság meghallgatása után, a gazdasági terv elkészítésére öt 
évnél rövidebb határidőt is szabhat. 

A gazdasági terv, ha az erdő egy törvényhatóság terü
letére terjed ki — az illető közigazgatási bizottságnak, — 
ha pedig több törvényhatóság területére terjedne ki, közvetlenül 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak két 
példányban bemutatandó. Utóbbi esetben a földmivelés-, ipar
kereskedelemügyi minister a terveket sorrendben leküldi mind
azon törvényhatóságoknak, melyeknek területére az erdő ki
terjed. 

A közigazgatási bizottság a hozzá közvetlenül beterjesz
tett, vagy a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 
által a törvényhatóság utján leküldött terveket, a kir. erdő
felügyelő meghallgatása után és saját véleményének kíséreté
ben — a mennyiben azok az állam tulajdonát képező, vala
mint a közvetlen állami kezelés alatt álló egyéb erdők gazda
ságára vonatkoznak — az illető kezelő ministerhez, a mennyi
ben pedig a 17. §-ban megnevezett többi erdőbirtokos által 
bemutatott gazdasági tervek — a földmivelés-) ipar- és keres
kedelmi ministerhez terjeszti fel. 

A közigazgatási bizottság által, az illető ministerhez fel
terjesztett gazdasági tervek, ennek részéről a közigazgatási 
bizottság véleményének kíséretében a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi ministerhez átteendők. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister, az illető 
kezelő minister által hozzá áttett gazdasági tervek felett, az 
illető kezelő ministerrel egyetértőleg, a közigazgatási bizottság 
részéről közvetlenül felterjesztett gazdasági tervek felett pedig 



önállóan határoz, ós szükség esetében ezek módosítását, vagy 
egész uj gazdasági tervnek készitésését is rendelheti el. 

19. §. Gazdasági terv készítése a jelen fejezet határo-
eső erdők közül csak azon erdőknél mellőzhető, a 

melyek rendes gazdálkodásra nem alkalmasak, mi felett az 
illető erdőbirtokos bejelentése folytán a közigazgatási bizott
ság, és felebbezés utján a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minister határoz. 

20. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister 
által megállapított gazdasági tervtől önkényszerüen eltérni 
nem szabad; ha azonban a megváltoztatást fontos okok kíván
nák, az iránt a birtokos a közigazgatási bizottság utján, mely 
véleményét ehez csatolja, az illető ministerhez folyamodhatik, 
esetleg az által a módosításra köteleztethetik is. 

2 1 . §. A 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosok, a gaz
dasági terv szerinti erdőkezelés biztosítása végett, kötelesek 
szakértő erdőtiszteket tartani, s azokat a közigazgatási bizott
ságnak — a mennyiben a m. kir. kormány által neveztetné
nek ki — tudomásvétel — egyébként pedig ezen állásukban való 
hivatalos megerősítés végett bejelenteni, és ha ezen erdő
tisztek a megkívánt képességgel bírnak, megerősítésük meg 
nem tagadható. 

A közigazgatási bizottság beleegyezésével, közös erdőtiszt 
tartására, több erdőbirtokos is egyesülhet. 

22. §. A 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosok, az er
dők megőrzése végett elegendő számú erdőőröket is kötelesek 
tartani. 

Csekélyebb terjedelmű vagy kisebb értékű erdőknél a 
közigazgatási bizottság megengedheti, hogy az erdőkezelés az 
erdőőrzéssel ugyanazon egy személyben vagy személyekben 
egycsittessék, továbbá, hogy közös erdőőr tartására több erdő
birtokos egyesülhessen. 



23. §. Ha az állam tulajdonát képező vagy közvetlen 
állami kezelés alatt álló erdők kezelésénél a szükséges számú 
kezelő és őrző személyzet kellő időben való alkalmazása elmu-
lasztatnék, a közigazgatási bizottság a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi ministernek jelentést tesz, ki az illető szakminis-
teriumot a szükséges orvoslás megtételére felhívja; ha pedig 
a 17-ik §-ban megnevezett többi erdőbirtokosok erdeinél merül 
fel ez eset, akkor a közigazgatási bizottság azokat határidő 
kitűzése mellett felhívja, hogy a kellő személyzet alkalmazását 
az 50. §-ban kiszabott bírság terhe alatt teljesítsék, a meny
nyiben pedig a községi erdők forognának szóban, a közigaz
gatási bizottság az illető birtokosok költségére eszközli a 
kinevezést. 

Ha pedig a törvényhatóság mulasztaná el a törvényható
sági tulajdont képező erdőben az okszerű kezelésre megkíván
tató számban alkalmazni az erdőszemélyzetet, ez esetben az 
illető k. szakközeg vagy a főispán fölterjesztése folytán, azt neki 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister rendeli el. 

24. §. Magánszemélyeknek a 17. §-ban emiitett erdőbir
tokosokkal, osztatlan tulajdonát képező erdeikben, e törvény 
intézkedései a magánszemélyekre nézve is kötelezők. 

III. FEJEZET. 
Az e r d ő r e n d é s z e t i h a t ó s á g o k r ó l és k ö z e g e k r ő l . 

25. §. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságot a közigaz
gatási bizottság gyakorolja s ennélfogva : 

1. őrködik a felett, hogy az erdők kezelésénél a tör
vény határozatai és az ebből folyó ministeri rendeletek szo
rosan megtartassanak és a törvény szerint hozzá utasított gazda
sági tervek (3. és 17. §§.) szorosan követtessenek. Ez utóbbi 
czélból a közigazgatási bizottság a hozzá benyújtott gazdasági 
tervek egyik jóváhagyott példányát magánál megtartja; 



ha az illető erdőbírtok több törvényhatóság területén 
fekszik, mindegyik érdekelt törvényhatóságnál a gazdasági terv 
egy jóváhagyott példányba teendő le : 

2. a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által 
kiadott rendeleteket és utasitásokat végrehajtja; 

3. a törvény által hozzá utasitott esetekben rendeleteket 
és utasitásokat bocsát ki, melyeket tudomásvétel végett a 
szomszéd törvényhatóságokkal is közöl, és a tudomására jutott 
törvényellenes cselekményeket, az illető kir. erdőfelügyelő 
véleményének meghallgatása után, azonnal betiltja; halasztást 
nem tűrő esetekben azonban a kir. erdőfelügyelő véleményé
nek meghallgatása előtt is intézkedhetik, erről a kir. erdő-
dőfelügyelőt egyidejűleg értesítvén; 

4. a közigazgatási bizottság esketi fel az erdőtiszteket 
és őrködik a felett, hogy az alkalmazott tiszti és altiszti sze
mélyzet a 3G. és 37. §§-okban körülirt kellékekkel birjon, 
egyszersmind pontos névjegyzékeket vezet a törvényhatóság 
területén alkalmazott, összes fölesketett erdőtisztek és erdő
őrökről ; 

5. intézkedik az erdőégés támadásának vagy terjedésé
nek, valamint az erdei rovarok pusztításainak megakadályo
zása iránt; 

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

7. teljesiti mindazt, a mit a jelen törvény különösen 
hatáskörébe utal. 

26. §. A közigazgatási bizottság a jelen törvényben meg
határozott teendői végrehajtására saját kebeléből egy külön 
három tagu bizottságot választ, melynek ülésében az erdőfel
ügyelő is, mint véleményező tag részt vesz. Ezen albizottság 
működéséről a közigazgatási bizottságnak rendes üléseiben 
jelentést tesz. 



Á belügymínster a törvényhatóságnak indokolt fölterjesz
tése folytán megengedheti, hogy jelen törvény érteimé
hen a közigazgatási bizottság megbízott tagjai által végzendő 
ügyek elintézésére, a közigazgatási bizottságon kivül álló, de 
erdészeti ügyekben jártas tagokat is választhasson. 

Ezen tagok azonban a közigazgatási bizottság üléseiben, 
csak az erdészeti ügyek tárgyalásában és a 120. §-ban meg
jelölt esetben — a másodfokú bíráskodásban vesznek részt, mely 
ügyekben szavazati joggal bírnak. 

2 7. §. A másodfokú s egyszersmind a legfőbb erdőren
dészeti hatóságot, az egész országra nézve, a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minister gyakorolja, ki a szükséges sza
bályrendeleteket és utasitásokat ezen törvény alapján adja ki. 

28. §. Az összes erdők felett gyakorlandó felügyelet czél-
jából a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister az orszá
got, az erdőterületekhez képest, kerületekre osztja fel, s min
denik erdőkerület élén egy, Ő Felsége által a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minister előterjesztésére kinevezendő kir. 
erdőfelügyelő áll, a szükséges segédszemélyzettel ellátva. 

29. §. Királyi erdőfelügyelő csak oly magyar honpolgár 
lehet, ki elméleti szakképzettségét valamely erdészeti akadémia 
teljes bevégzéséről, valamint belföldön tett erdészeti állam
vizsgálatról szóló bizonyítványok által igazolja s legalább 8 
évig erdészeti, még pedig részben gyakorlati erdei szolgá
latban volt. 

30. §. A királyi erdőfelügyelő őrködik a felett, hogy 
kerületében a jelen törvény határozatai, s a földmivelés-, ipar
és kereskedelmi ministernek, valamint a közigazgatási bizott
ságnak rendeletei pontosan végrehajtassanak. 

Tartozik különösen meggyőződést szerezni arról, vájjon a 
megállapított gazdasági tervek mindenben megtartatnak-e ? 



A törvénybe vagy hatósági rendeletbe ütköző erdőkeze
lést, az illetékes közigazgatási bizottságnak azonnal bejelenti. 

31 . §. Ha a kir. erdőfelügyelő az erdőbirtokosok részé
ről oly világosan törvénybe ütköző erdőkezelést tapasztal, mely a 
hatóság haladék nélküli beavatkozását teszi szüségessé, a tör
vénybe ütköző cselekményt ideiglenesen saját felelősségére betil
tani köteles, miről a közigazgatási bizottságot azonnal értesiti. 

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

32. §. A kir. erdőfelügyelő, a közigazgatási bizottság 
felhívására, erdőügyekben véleményt s javaslatot ad. Ugy szin
tén, ha a közigazgatási bizottság hatáskörébe tartozó intéz
kedések szüksége forog fenn, felhívás nélkül is tartozik erre 
a közigazgatási bizottságot figyelmeztetni. 

33. §. Ha a közigazgatási bizottság, a kir. erdőfelügyelő 
előterjesztésére, a szükséges intézkedéseket megtenni késik, 
vagy oly erdőrendészeti intézkedéseket tenne, melyeket a kir. 
erdőfelügyelő törvénybe vagy ministeri rendeletbe ütközőknek 
vél, vagy a melyeket a helyes erdőgazdászat érdekeivel ösz-
szeegyeztethetőknek nem tart, ez esetekben tartozik a kir. 
erdőfelügyelő, a főispán utján, a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi ministerhez indokolt fölterjesztést tenni. 

34. §. A kir. erdőfelügyelő köteles kerületét évenként 
legalább egyszer beutazni, s magának az erdők állapotáról 
meggyőződést szerezni, és ekként szerzett tapasztalatait, véle
ménye kíséretében, a közigazgatási bizottság utján, a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministernek felterjeszteni. 

35. §. Minden erdőbirtokos köteles megengedni, hogy a 
kir. erdőfelügyelő, vagy annak helyettese erdejét bármikor 
bejárja, hogy magának az erdők állapotáról meggyőződést 
szerezzen. 



36. §. Erdőtiszt a 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosak 
erdeiben csak oly egyén lehet, a ki : 

a) feddhetlen életű; 
b) az erdőakadémiai tanfolyamot teljesen és sikerrel be

végezte, s az erdészeti államvizsgát belföldön letette. 
A jelen törvény hatálybaléptét megelőzőleg alkalmazásba 

lépett erdőtisztek azonban ezen minőségükben a jelen §. b) 
pontjában megszabott elméleti képesség igazolása nélkül is 
meghagyhatok; azonban előléptetésben csak a b) pontban 
.emiitett erdészeti államvizsga letétele után részesülhetnek. 

37. §. Erdőőr, ki egyúttal a vadászatra való felügyeletet 
is gyakorolhatja, csak oly egyén lehet, a ki : 

a) feddhetlen életű; 
b) életének 24-ik évét betöltötte; 
c) a 17. §-ban megnevezett birtokosok erdeiben e törvényt 

kihirdetésétől számított 10 év letelte után kizárólag csak oly 
egyének lesznek alkalmazhatók, kik a fenn elősorolt kelléken 
felül, bizonyitványnyal képesek igazolni: hogy az erdőőri szak
vizsgát a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által, a 
belügyi ministerrel egyetértőleg kiadandó utasítás szerint, jó 
sikerrel kiállották. 

38. §. A 17. §-ban megnevezett birtokosok erdeiben az 
erdőfelügyelettel megbízott egyének és pedig, az erdőtisztek, — 
a közigazgatási bizottság, az erdőőrök pedig a szolgabiró (ren
dezett tanácsú városokban a mezei rendőri kapitány, főváros
ban a főkapitány) előtt a következő esküt tartoznak tenni : 

„Éti N. N. esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, 
hogy a gondviselésem alá bizott erdőre, a vadállományra és 
szóval mindenre, a mi az erdőhöz tartozik, szorgalommal és 
föltétlen hűséggel felvigyázok, és azt bárminemű kártól lehető
leg megvédem; — hogy azokat, kik az erdőt vagy bármi ahoz 
tartozót valamiképen károsítani megkísérjenek, vagy tettleg 
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károsítanák, személyválogatás nélkül, a törvény értelmében 
megzálogolom és lelkiismeretem szerint késedelem nélkül följe
lentem és bevallom; ártatlanra soha semmit reá nem fogok, 
az erdőőrizetet vagy szolgálatomat elöljáróm tudta és bele
egyezése avagy mellőzhetlen szükség nélkül el nem hagyom, 
s mindarról, a mi gondviselésem alá bizatik, minden időben 
számot adok. Isten egem ugy segéljen." 

A 17. §-ban meg nem nevezett erdőbirtokosoknak is 
szabadságukban áll erdőtisztjeiket és erdőőreiket hatóságilag 
föleskettetni, ezekre nézve azonban az erdőbirtokos a köz-. 
igazgatási bizottság előtt kimutatni tartozik, hogy ők : a 36. 
§. a), illetőleg a 37. §. a) és b) pontjaiban kijelölt kellé
kekkel birnak. 

39. §. Az eskü letételéről rovatos bizonyítvány állíttatik 
ki, melyben világosan kiteendő, hogy az eskületételre bocsá
tott, a 36. és 37. §§-ban az a) b) c) pontok alatt foglalt 
kellékek közül, melyeknek felel meg. 

40. §. A hatóságilag felesketett erdőtisztek és erdőőrök, 
szolgálatukban közbiztonsági közegeknek tekintendők és mint 
ilyenek, lőfegyvert is viselhetnek. Ezen fegyverük vadászat
jegyadómentes. 

4 1 . §. Az állami erdők és a 17. §-ban megnevezett 
többi erdőbirtokosok fölesketett erdőőrei kötelesek, a mennyiben 
a 37. §. c) pontjában kikötött föltételeknek megfelelnek, a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által meghatározandó 
minta szerint, erdei rovatos naplót vezetni, melybe a fel
ügyeletükre bizott erdőterületen elkövetett minden erdei ki
hágást bejegyeznek, akár önmaguk közvetlenül jöttek azoknak 
tudomására, akár mások közleménye által. 

Ezen naplónak magában kell foglalnia lehetőleg a tettesek 
nevét, polgári állását és lakhelyét, a tett elkövetésére vonatkozó 
bizonyítékokat s a kártétel megjelölését. 



Áz erdőőrök a naplót önmaguk tartoznak írni és aláírni. 
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 jött létre, vagy melyeket a községi biró 
el nem intézett, ezen napló alapján szerkesztett kimutatása, 
minden hónap 1-ső és 16-ik napján az illető szolgabíróhoz 
(rendezett tanácsú városokban a mezei rendőri kapitányhoz, a 
fővárosban a kerületi elöljárósághoz) beküldendő. 

42. §. A magán-erdőbirtokosok szintén jogositva vannak 
fölesketett erdőtisztjeik vagy erdőőreik által kihágási naplót 
vezettetni; az ez utóbbiak által vezetett napló azonban csak 
az esetben egyenértékű a 41 . §-ban meghatározott naplóval, 
ha ezen erdőőrök eskületételi bizonyítványuk szerint, a 37-ik 
§. c) pontjában kijelölt kelléknek megfeleltek. 

Az ily erdőbirtokosok azonban tartoznak a kihágási napló 
vezetésével megbízott erdőtisztet vagy erdőőrt, a felügyelete 
alá tartozó erdőterület megjelölésével, a közigazgatási bizott
ságnak bejelenteni. 

43 . §. Ha valamely fölesketett erdőtiszt vagy erdőőr a 
szolgálatból kilép, az erdőbirtokos erről a közigazgatási bizott
ságot, illetőleg a szolgabírót, 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. 

45. §. A fölesketett erdőtisztek, midőn szolgálatban 
vannak, egyenruhát, az erdőőrök pedig a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister által megállapítandó könnyen felismer
hető jelvényt kötelesek viselni. 



IV. FEJEZET. 

Az e r d ő b i r t o k o s o k á l t a l s a j á t e r d e i k b e n e l k ö 
v e t e t t e r d ő r e n d é s z e t i á t h á g á s o k r ó l . 

46. §. Az ezen törvény fentebbi intézkedései ellen, az erdő
birtokosok által elkövetett cselekmények és mulasztások, mint 
erdőrendészeti áthágások, a következő §§. szerint büntetendők. 

47. §. A ki erdőt irt a 2. §. alá tartozó területeken, 
vagy a mely erdők eltávolításával a futóhomok terjedésének 
ut nyittatik, holdanként 100 — 400 forintig; oly területeken 
pedig, melyeknek talaja másnemű gazdasági mivelésre (szántó
föld, rét, kert vagy szőlő) állandóan nem alkalmas, holdanként 
50 — 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 

Ha a 2. §. alá eső véderdő-területeken tiltott tarvágat 
eszközöltetett, holdanként 50 — 300 frtig terjedhető pénz
büntetés 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. §. Ha az erdőbirtokos a kivágott vagy kiirtott 
erdőnek, az 5. §-ban rendelt beerdősitését czélzó munkálatokat 
egész terjedelmükben teljesíteni elmulasztotta, holdanként és 
évenként 10—100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

49. §. Ha az egyházi személyek, egyházi testületek, köz-
és magánalapítványok, hitbizományi birtokosok, törvényható
ságok, községek, közbirtokosságok és a 17. §-ban említett 
testületek és részvénytársulatok, a gazdasági tervet a törvényes 
időben, az illető törvényhatóságnál, esetleg (18. §.) a föld-



mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumnál — mely utóbbi 
esetben az átadásról szóló elismervényt kell az illető ható
ságnál beadni — bemutatni önhibájuk miatt elmulasztják, 500 
holdat meg nem haladó erdőknél 100—300 frtig, azontúl pedig 
300 —1000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. 

Ezen büntetés minden ujabb félévi mulasztás után 
ismétlendő. 

50. §. Ha a 17. §-ban megjelölt erdőbirtokosok nem 
alkalmazzák a megállapított üzemterv szerint szükséges számú 
kezelő- és őrző-személyzetet, a közigazgatási bizottság által 
felhivandók, hogy azt a meghagyás kézhezvételétől számítandó 
3 hónap alatt eszközöljék, s ha ezen idő alatt a meghagyásnak 
eleget nem tesznek, 500 holdat meg nem haladó erdőknél 
100—300 forintig, 500 holdat meghaladóknál 300—1000 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők s egyúttal a 
2 3. §-ban foglalt intézkedések foganatositandók. 

51 . §. A tuskó- és gyökér-irtásról, a legeltetésről, alom-
gyüjtésről és a fölesketett erdőtisztek és erdőőrök szolgálati 
kilépéséről szóló 6., 7., 8. és 43. §§. áthágásai 5 — 25 frtig, 
ismétlés esetében 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tettetnek. 

52. §. A 17. §-ban elősorolt erdőbirtokosoknál 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; 
ezenkívül 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 helyrepótolni tartozik. 

53. §. A 17. §-ban elősorolt erdőbirtokosoknál, a meg
állapított gazdasági tervtől való minden meg nem engedett 



eltérés — a mennyiben arra nézve a fentebbi §§. nem intéz
kednek — 2 5 — 500 frtig, s ismétlés esetén 1000 frtig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

54. §. Az erdőrendészeti áthágásoknál a birság és költ
ségekre nézve az erdőbirtokos felelős, a vele együtt lakó 
házastárs, a vele házi közösségben élő gyermekei, 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 
megakadályozni felügyeleti kötelességének szigorú gyakorlata 
mellett sem volt képes — ez esetben felelőssége megszűnik. 

Az erdőbirtokosnak az újra beerdősitésre nézve, a 47. és 
48. §§-ban mcgállapitott kötelezettsége ez esetben is fenmarad. 

55. §. Azon erdőbirtokos, a ki erdejében másnak oly 
cselekvényt enged meg, mely a fentebbiek szerint erdőrendé
szeti áthágást képez, ha az valóban elkövettetett, ugy bünte
tendő, mintha azt ő maga követte volna el. 

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

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

57. §. A kiszabott pénzbüntetés az elmarasztalt hagya
tékát csak akkor terheli, ha az itélet annak életében jogerejüvé 
vált. Egyéb erdőrendészeti intézkedések foganatosítását vagy 
befejezését, az erdőbirtokos halála nem akadályozza. 

58. §. Az erdőrendészeti áthágások büntethetősége, ha 
ezen törvény által megállapított pénzbüntetés legmagasabb 
összege 100 frtot meg nem halad — az áthágás elkövetésének 
napjától számítva egy év alatt, más esetekben két év alatt, 
a kiszabott pénzbüntetés pedig a határozat jogerőre emelke
désétől számított három év alatt elévül. 



Ha azonban az áthágás oly természetű, melynél fogva a 
jelen törvény 47. és 48. §§. értelmében az erdőbirtokos az 
ujra-beerdősitésre vagy valamely átalakításra köteleztetik, 
akkor ennek megállapítása végett az eljárás az elévülési idő 
eltelte után is megindítandó. 

59. §. Az elévülés megszakad az illető áthágásra nézve, 
a kiszabott határidőn belül, az illetékes hatóságnál bárki által 
tett Írásbeli vagy jegyzőkönyvbe foglalt bejelentés által. 

60. §. Erdőrendészeti áthágások által másoknak okozott 
károk megtérítése polgári eljárás utján érvényesítendő. 

V. FEJEZET. 

A h a t ó s á g o k r ó l , az i l l e t é k e s s é g r ő l és e l j á r á s r ó l , 
a z e r d ő b i r t o k o s o k á l t a l s a j á t e r d e i k b e n e l k ö v e 

t e t t e r d ő r e n d é s z e t i á t h á g á s o k r a n é z v e . 
61 . §. A jelen törvényben elősorolt erdőrendészeti áthá

gásokra nézve elsőfokú hatóság azon közigazgatási bizottság, 
melynek területén azok elkövetettek, másodfokú hatóság a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium. 

62. §. A IV. fejezetben elősorolt erdőrendészeti áthá
gások miatt az eljárás hivatalból megindítandó. 

A községi elöljárók és a községi egyéb hivatalos közegek, 
továbbá az erdőtisztek és erdőőrök, mezei rendőri és köz
biztonsági közegek, végre a csőszök és pásztorok, a tudomá
sukra jutott erdőrendészeti áthágásokat megyékben a községi 
elöljáróság, illetőleg a szolgabírónál, törvényhatósági joggal 
felruházott vagy rendezett tanácsú városokban a kapitánynál 
vagy a tanács által e részben megbízott tisztviselőnél, végül 
Budapesten az illető kerületi elöljáróságnál bejelenteni kötelesek. 

63. §. Ezen hatósági közegek a történt följelentésről az 
illető erdőfelügyelőt azonnal értesitik, kinek kötelessége a föl
jelentés alaposságáról előzetes meggyőződést szerezni, s a 



mennyiben a följelentés alaptalannak nem mutatkozik, az eljárás 
megindítását indítványozni. Ennek folytán a tényálladéknak 
szükség esetén a helyszínén való fölvételére és megállapítására 
3 héten tul nem terjedhető tárgyalási határnap tűzetik ki, 
melyre ugy a kir. erdőfelügyelő, valamint az érdekelt felek, az 
esetleg szükséges szakértőkkel és tanukkal együtt meghívandók. 

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

Azon körülmény, hogy a megidézett felek a tárgyalásra 
meg nem jelentek, a tárgyalás megtartását nem akadályozhatja. 

65. §. A tárgyalásról, mely alatt a kir. erdőfelügyelő a 
meghívott egyénekhez tárgyszerű kérdéseket intézhet, a tényál-
ladékot, valamint az előadások lényegét világosan kitüntető rö
vid jegyzőkönyv veendő fel, mely a jelenvoltak által aláírandó. 

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

67. §. A közigazgatási bizottság, a mennyiben az ügyet 
kideritettnek találja, első fokban határozatot hoz, s azt a kir. 
erdőfelügyelővel is közli; ellenkező esetben a tárgyalást ki
egészítteti, s annak eszközlésére megfelelő határnapot szab. 

68. A közigazgatási bizottság határozata, annak az illetők 
által való kézhezvételével számítandó 15 nap alatt, ugy az 
érdekeltek, valamint a királyi erdőfelügyelő által a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi ministerhez felebbezhető, kinek határo
zata végérvényes. A főispán és szakelőadónak az 1876. évi 
IV. törvényezikk 22. §-án alapuló felebbezési joga ez esetre 
is kiterjesztetik. 

(Folyt, köv.) 


