
Törvényjavaslat a  vadászatna k é s vadászat i fegyve -
reknek adóvali megrovatásáról . 

A vadászati jogról s annak tniképen leendő gyakorlásáról 
szóló 1872 : VI. t,-cz., — ugy nemkülönben Horvát-Szlavon-
országok azon joga, mely szerint a vadászati jogról, s annak 
gyakorlásairól önállóan intézkedhetnek, — érintetlenül hagyatván, 
a vadászat gyakorlásának', s a vadászati fegyvereknek adó alá 
vonatására nézve következők rendeltetnek : 

I. F E J E Z E T . 

A vadászati adóról. 

1. §. Az, ki akár saját földbirtokán, akár másén vadászik, 
e végre szabályszerűen kiállított vadászati jegyet előlegesen 
szerezni, s érette a jelen törvényben megállapított bélyegille
téket fizetni tartozik. 

2. §. A vadászati jegyeket megyékben az alispán, kerü
letekben, székekben, vidékekben a törvényhatóságnak azzal 
egyenlő állású első tisztviselője, sz. kir. és törvényhatósági 
joggal felruházott városokban a polgármester adja ki, kik, a 
mennyiben, tekintettel az alább következő 5. §-nak rendeletére, 
szükséges, a megkívántató értesülést az alájuk rendelt köze
gektől hivatalos uton szerzendik meg. 

3. í' A vadászati jegy csak bélyeggel ellátott ivott folya
modvány folytán adható ki, s a kiszolgáltatott jegyekről rendes 
jegyzőkönyv vezetendő. 

4. §. Külföldieknek is adáthatik a 10. §-ban megállapított 
bélyegilleték lefizetése mellett vadászati jegy, de csak egy 
magyar állampolgárnak kezessége mellett, és ez utóbbinak 
illetékes közigazgatási hatósága által. 

A kezes ily esetben mindazon bírságokért, kárpótlásokért 
és költségtérítésekért, melyek utóbb a vadászati jegyért folya
modó külföldire ezen törvénynek, vagy az 1872: VI. t.-czikknek 
értelmében netalán kiszabatnak, jótállani tartozik, s azért kezes
nek csak az fogadható el, ki ezen feltételnek képesmegfelelni. 



5. §. Vadászati jegy csak azoktól tagadtathatik meg, de 
azokíól meg is tagadand••'>, kik : 

a) életüknek 20-ik évét még nem érték el, kivévén, ha 
helyettük az atyjuk, illetőleg gondnokuk folyamodik; 

b) testi vagy szellemi fogyatkozás miatt lőfegyverek biz
tos kezelésére képtelenek; 

c) kik a jelen törvény kihirdetése után az 1872 : VI. 
t.-czikkben körülírt valamely kihágás, vagy a jelen törvény 
14. §-nak b) és c) pontjai alatt említett kihágások egyike 
miatt jogérvényesen elmarasztaltattak', a büntetés végrehajtása, 
illetőleg letelte után egytől öt évig; 

d) kik fegyverrel elkövetett bűntettért vagy rablásért, 
zsarolásért jogérvényesen elmarasztaltattak. 

G. §. A vadászati jegy kiadására az 1-ső §. szerint jogo
sított törvényhatósági első tisztviselő elutasító végzése a bel-
ügyministerhez felebbczhető. 

7. §. Ha vadászati jegy birtokosára nézve bármikor előáll 
a vadászati jegy kiadásának megtagadását az 5-ik §. b), c) és 
(l) pontjai szerint indokoló okoknak egyike, vagy azok vala
melyikének', vagy az a) alattinak a vadászati jegy kiadásakor 
létezése később bebizonyul, a vadászati jegy azonnal vissza
veendő, a nélkül, hogy e miatt annak birtokosa valamely meg
térítést vagy kárpótlást igényelhetne. 

8. §. A vadászati jegy névre és személyre szól; csak 
egy személyre szólhat; másra át nem ruházható, a magyar 
korona országainak egész területén, a 9-ik §-ban foglalt kivé
tellel, a kiállítás napjától számítandó egy évre érvényes; s 
ezen idő leteltével az előző szakaszokban körülírt módon a 
kiszabott illetéknek megfizetése és a lejárt vadászati jegy 
visszaadása mellett megújítható, s a vadászatnak az 1 8 7 2 : 
VI. t.-czikkbeh és Horvát-Szlavonországok külön törvényei 
által meghatározott módon és korlátok között leendő gyakor
lására jogosít. 

9. §. Az erdők gondviselésére, őrzésére, vadak gondozá
sára állandóan alkalmazott egyéneknek, ha ugyanazon magán
birtokosnak erdészeti vagy vadászati szolgálatában maradnak, 
melyben az engedélyt nyerték, három évre, a kincstári birtokon 



alkalmazóit erdőtiszteknek, vadászoknak és erdőőröknek kincs
tári erdészeti vagy vadászati szolgálatuk egész idejére adatik 
a 10. §-ban megbatározott bélyegilleték lefizetése mellett a 
vadászati jegy. 

Ezen bélyegilleték azon egész időre, a melyre a jegy szól, 
csak egyszer, a jegy kiadásakor fizettetik, s az által fizetendő, 
kinek szolgálatában a vadászati jegyet nyerő egyén áll. 

Az e §-ban említett egyének mindazonáltal, ha vadászatra 
használható lőfegyverrel vannak ellátva, az, a kinek szolgála
tában állanak, vadászati jegyet mindenesetre szerezni köteles 
azon birságnak terhe alatt, mely a jelen törvényben azokra 
van kiszabva, kik jegy nélkül vadásznak. 

10. § A vadászati jegyek különbség nélkül 12 frtos 
bélyeggel láttatnak el ; ezen illetéknek előleges lefizetése nélkül 
ki nem szolgáltathatók; egyéb dij kiállításukéit nem szedethetik. 

A megyék, kerületek, székek és vidékek székhelyein lévő 
kir. adóhivataloknál e végre bélyeggel ellátott űrlapok készletben 
fognak tar ta tn i , s a 2 . §-ban emiitett törvényhatósági első 
tisztviselőnek a bélyegilleték lefizetése mellett kiszolgáltatnak. 

1 1 . §. A vadászati jegy birtokosa akár lőfegyverrel, akár 
lóháton, s bárminemű ebek használatával vadászik, vadászjegyét 
magával vinni, s az állami, törvényhatósági, közbiztossági köze
geknek, a pénzügyőröknek, ugy nemkülönben a vadászati jog 
tulajdonosainak, haszonbérlőinek vagy azok egyikének, s az erdők 
és mezők felügyeletével megbízott személyeknek felszólítására 
előmutatni köteles. 

1 2 . §. Az, ki vadászati jegyét a 1 1 . §-ban említettek 
felszólítására bármely okból elő nem mutatja, a vadászattal 
azonnal felhagyni, és vagy nevét s lakását megmondani, s 
ezeknek annak idejébeni bebizonyithatására alkalmas zálogot 
adni, vagy a felszőlitőt a legközelebbi község elöljáróságához 
követni tartozik, hogy ott kiléte kiderittessék. 

I S . §. A ki vadászati jegy nélkül, vagy másnak nevére 
szóló jegygyei vadászik, vagy vadászati jegyét másnak adja át, 
vagy azt a 1 1 . §-ban említetteknek felszólítására bármely okból 
elő nem mutatja, pénzügyi kihágást követ el, mely birsággal 
büntetendő. 



14. §. A b i r s á g : a) 10 fittől 50 frtig terjed, ha az, ki 
vadászati jegygyei bir, azt, habár csak azért, mert magával nem 
hozta, a 11. §-ban említetteknek felszólítására elő nem mutatja; 

b) 20 írttól 100 frtig szabandó ki arra, ki a nélkül, 
hogy vadászati jegygyei bírna, vagy másnak neveire szidó, vagy 
érvényességére nézve lejárt, vagy meghamisított vadászati jegy 
használata mellett vadászik, s külön arra is, ki jegyét hasz
nálat végett másnak adja á t ; 

o) 30 írttól 200 frtig terjedhet, ha a felszólított a 12. §. 
esetében a vadászattal azonnal fel nem hagy, ha sem nevét s 
lakását megmondani és zálogot, adni, sem a felszólító által magát 
a legközelebbi község elöljáróságához kísértetni nem engedi. 

Ha az ekképen fölszólított fegyvere használatával, vagy 
azzal való fenyegetődzés mellett áll ellent az illető község 
elöljáróságához őt bekísérni kívánóknak, vagy a büntető-tör
vényekben tiltott más cselekvényt követ el, ellene külön a 
bűnvádi eljárás is megindítandó, mely alá a vadászati jegynek 
meghamisítása is tartozik'. 

Az elmarasztalt vagyontálanságánák esetében a kiszabott 
büntetés fogsággal váltandó fel, a. bírság minden öt forintjára 
egy napi fogság számíttatván. 

15. §. Az előző 14. §-ban megszabott birságnak fele a 
feljelentőt, fele a kincstárt illeti. 

1(>. §. A bírságot a 1 t-ik §. a) pontjának esetében a 
kerületi pénzügyigazgatóság, az ugyanazon §. b) és c) pontjaiban 
említett esetekben az c végre megbízott pénzügyi közegeknek 
megkeresése folytán az illető kir. törvényszék szabja meg. 

A bírói illetőséget a tett elkövetésének helye határozza 
meg. A kereset, ha a tett elkövetése napjától számítandó hat 
hónap alatt meg nem indíttatik, a mennyiben a pénzügyi birságra. 
vonatkozik, elévül; a mennyiben azonban a. büntető-törvények 
alá tartozó cselekvény forog fenn, az elévülési idő a büntető
törvények által határoztatik meg. 

17. §. Ha a vadászati jegy elvesz, az, ki elvesztette, 
annak elvesztését azon közigazgatási hatóságnak', a melytől 
nyerte, bejelenteni köteles, és megsemmisítését a hivatalos lapban 
saját költségén foganatosítandó háromszori kihirdetés mellett 



közigazgatási uton eszközlendi, minők megtörténtével még ugyan
azon időnek lefolyása előtt, melyre az elveszett jegy kiadatott, 
a jelen törvényben körülirt módon s a kiszabott bélyegilletéknek 
lefizetése mellett ujabb egy évre, illetőleg a 9-ik §-ban kijelölt 
időre szóló vadászati jegyet nyerhet. 

Elromlott vadászati jegyek, ha azon közhatósági tisztvise
lőnek, a ki által kiállíttattak, visszaadatnak, ennek megkere
sésére a kerületi pénzügyigazgatóság által ujabb jegyekkel ille
tékfizetés nélkül cseréltetnek fel; ezen ujabb jegy azonban csak 
azon időnek lejártára adatik ki, melyre az elromlott jegy 
kiállíttatott. 

II. F E J E Z E T . 

18. §. 1875 . esztendőtől kezdve a vadászatra használható 
lőfegyvereknek (minden puskának) tulajdonosai azokért évenkint 
fizetni tartoznak : 

minden darab egycsövű puskáért 1 frtot, minden darab 
kétcsövű puskáért 2 frtot. 

15). §. Az 1875-ik évben a jelen törvény kihirdetése 
után a pénzügyminister által kitűzendő határidőben, jövőre pedig 
az adó tárgyainak minden évben házaukint cszközlendő általános 
összeírása alkalmával, az ezen összeírást végrehajtó közegek 
által a 18. §-ban emiitett lőfegyverek is összeirandók, azokért 
tulajdonosaikra az adó a többi egyenes adók módjára rovandó 
ki, s azokkal együtt szedendő be. 

20. §. Ki az emiitett általános összeírás után lép adó
köteles lőfegyver birtokába, azt a fegyver birtokbavételétől 
számítandó 14 nap alatt azon község elöljáróságának, a mely
ben lakik, bejelenteni, s az illető évre eső egész adót meg
fizetni tartozik. 

A községi elöljáróság, melynél a bejelentés történt, azt a 
kir. adófelügyelőnek az adó előírása és beszedése iránt teendő 
további intézkedés végett bejelenteni köteles. 

2 1 . §. Közintézetekben, nyilvános gyűjteményekben, köz
hatóságoknál őrzött, vagy emlék-, vagy családi ereklyeképen 
tartott lőfegyverek adómentesek; ezen adómentességet igénylő 



magán-egyének azonban ily lőfegyvereknek birtokukban létét 
annak kijelentése mellett, hogy azokat vadászatra használni 
nem fogják, a kir. adófelügyelőnek bejelenteni, s magukat annak 
az iránti bizonyítványával ellátni tartoznak, hogy a bejelentett 
lőfegyvereik adó alól mentesítve vannak. 

Fegyvergyűjtemények birtokosai is nyerhetnek az azokban 
tartott lőfegyvereikre nézve ugyanazon módon adómentességet, 
ha gyűjteményükben csupán már használaton kívül régi szer-
szerkezetű fegyverek őriztetnek. 

22. §. Hasonlóképen adómentesek az állami és törvény
hatósági csend- és rendőröknek, a pénzügyőröknek, fegyoröknek 
szolgálati használatra rendelt, s a közös hadsereg és honvédség 
tisztjeinek és legénységének vadászatra nem használt lőfegy
vereik. 

23 . §. Az adóköteles lőfegyvernek adó alóli elvonása, 
eltitkolása birsággal büntettetik, mely az adó alól elvont fegy
verre a jelen törvény szerint kirovandó adónak hat—tizenkét
szeres összegében állapittatik meg, s egy harmadrészben az 
állampénztárt, egy harmadrészben a feljelentőt, egy harmad
részben azon község szegénypénztárát illeti, melyben az adó 
alól elvont fegyver felfedeztetett. 

24. §. A bírságot a kerületi pénzügyigazgatóság szabja 
meg, s az a közadók módjára hajtandó be. 

III. F E J E Z E T . 

Vegyes intézkedések. 

25. §. A királyi család tagjaira ezen törvény nem terjed ki. 
26. §. A jelen törvény I-ső fejezetében foglalt intézkedé

sek életbeléptetésének határidejét a bel- és pénzügyministerek 
rendeleti uton határozzák meg; II. fejezetének határozmányai 
a törvény kihirdetése után azonnal életbelépnek. 

27. §. Jelen törvény végrehajtásával a belügyi-, pénzügyi-
és igazságügyi ministerek, — Horvát-S/lavonországokban pedig 
Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja bízatnak meg. (B. P. K.) 


