
Erdészeti rendeletek tára. 

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak és királyi 

erdőfelügyelőségnek. 

(Az erdőtörvény rendelkezéseinek végrehajtása iránt birói zárlat alatt levő erdőkben.) 

46,064. sz. Kérdés tétetvén az iránt, hogy a birói zárlat alatt 
lévő erdőkben a zárlat beszüntetéséig megtehetők-e az erdőhasznála
tára vonatkozó s az erdőtörvényben (1879. évi XXXI. t. cz.) előirt 
intézkedések, az igazságügyi miniszter úrral egyetértőleg értesítem a 
czimet: hogy az oly erdők, melyek birói zárlat alatt állanak, a tör
vény által előirt szükséges gazdasági teendők alól nem szabadulnak, 
és hogy a közigazgatási hatóságok a törvényben rajok bizott teendőket 
teljesíthetik és az erdőkre nézve az erdőtörvényben előirt gazdasági 
teendők végrehajtását követelhetik, kivéve természetesen azon teendőket, 
a melyek a zárlatot rendelő bíróságot vagy ennek közegeit megilletik, 
vagy a mely teendők vagy mulasztások fölötti felügyeletre nézve az 
intézkedés joga a zárlatot rendelő bíróságot megilleti. 

Ezeknélfogva elvárom, hogy előforduló ilyen esetekben az erdé
szeti bizottság az erdőtörvény rendelkezéseinek végrehajtása iránt a 
birói zárlat beszüntetéséig is — a birói hatáskör érintetlen hagyásá
val — intézkedjék, csakhogy az erdőtörvényben megkívánt s a zárlat 
tárgyává tett vitás jogra vonatkozó rendelkezések megtételére a bíró
ság részéről kirendelt zárgondnok lesz felhívandó. 

Budapest, 1883. novemberhó 25-én. 
A miniszter helyett: 

Matlekovics. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(Az erdei kihágási bíróságok hozzájárulása nélkül elintézett erdei kártételek 
után járó pénzbüntetések beszedése és beszállítása tárgyában.) 

49495. sz. Kérdés merült fel aziránt, hogy vájjon az esetben, 
ha az erdei kihágás tettese az államerdőkben elkövetett kárt birói 
beavatkozás nélkül, tehát barátságos egyezség utján hajlandó meg
fizetni, a törvényben megállapított pénzbüntetés tőle beszedendő-e V 

Minthogy a közigazgatási bizottságoknak erdőrendészeti ügyek
ben való eljárását szabályozó 1881. évi 10092. sz. a. utasítás 3. 
§-ának r) pontja szerint a pénzbüntetések még azon esetben is be-
hajtandók és az országos erdei alapnak átszolgáltatandók, ha a kihá-



gásra nézve a kár okozója és az erdőbirtokos között egyezség jővén 
létre a kárösszeg birói uton való behajtása szükségtelenné lett, utasi-
tom az erdőhatóságokat, miszerint az erdőkihágási ügyek tárgyalására 
felhatalmazott alattas közegeit bizza meg , hogy mindazon esetekben, 
midőn erdőkihágási ügyekben a kár okozójával békés uton kiegyeznek, 
az erdei alapot illető pénzbüntetést behajtani tartoznak, s illetőleg, 
hogy csak oly egyezséget köthetnek, melynek alapján a kár okozója 
magát kötelezi a kárösszegnek legalább 5 0 % — ötven százalékát — 
pénzbüntetés fejében az országos erdei alap javára azonnal lefizetni. 

Ha a kár okozójával kötendő egyezség az erdei kihágásnak a 
bíróságnál való bejelentése előtt jönne létre, az egyezségről esetleg 
több kárositási esetet is egybenfoglalva rövid jegyzőkönyv veendő fel 
s az erdei alapot illető összeggel együtt szabályszerű bevételezés és 
elszámolás végett az erdőhatóság utján az illetékes m. kir. adó
hivatalnak megküldendő, azon esetben pedig ha az erdei kihágás az 
egyezségnek megkötése előtt az illető bíróságnak már bejelentetett 
volna, az egyezség megkötéséről s az erdei alapot, illető pénzösszegnek 
beszolgáltatásáról az illető bíróság is értesítendő. 

Tekintettel továbbá arra, hogy a pénzbüntetések fejében befo
lyandó összegek 1 / 3 - a d részben az illető község szegényalapja javára 
forditandók s a kétszeres elszámolás idővesztegetéssel lenne egybe
kötve, felhatalmazom az erdőhatóságokat, hogy a kötendő egyezségek 
alapján bevételezendő pénzbüntetések egy ötödét közvetlenül az illető 
község elöljáróságának nyugta mellett szolgáltassa ki, s hogy az illető 
adóhivatalnak a község elöljárósága által kiállított nyugtával együtt 
csak azon összeget küldje át, mely a szegényalap javára kiszolgáltatott 
pénzösszegnek az egyezségben kikötött bírságösszegből való levonása 
után visszamarad. 

Budapest, 1883. novemberhó 4-én. 
A miniszter megbízásából: 

Bedő Albert. 


