
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

SZABÁLYZAT 

a tátralomniczi és szentiványi csorbatói gyógyfürdő és nyaraló 
telepeken állandóan tartózkodó vendégek által és általában bárcza 
mellett a kincstári erdőkben ezen czélra kijelölt vadászterületeken 

gyakorolható vadászatot illetőleg. 

63029/904. szám. 1. §. A m. kir. kincstár tulajdonát képező 
azokon a vadászterületeken, melyek a Magas Tátrában, továbbá 
az ország más részeiben is bárcza mellett való vadászati kezelésre 
vannak kijelölve, a vadászatot a vadászatról szóló 1883. évi X X . 
t.-cz. rendelkezései szerint és pedig a tátrai vadászterületeken a 
tátralomniczi és szentiványi csorbatói kincstári gyógyfürdő és 
nyaraló telepeken egyhuzamban legalább 8 (nyolcz) napig tartóz
kodó vendégek, más vadászterületeken pedig a jelentkező vadászok, 
az alábbi feltételek és kikötések mellett gyakorolhatják. 

2. §. A vadászat az illetékes erdőgondnokság, illetve a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter által megbízott kincstári közegeknél a 
törvényszerű vadászjegy előmutatása mellett előzetesen váltott 
bárcza alapján, a jelentkezés sorrendje szerint előre megállapított 
napon és területen csakis kincstári erdőőr vagy vadőr kíséretében 
cserkészve és lesben gyakorolható. 

Vadászati bárczák csak a földmivelésügyi miniszter által hely
benhagyott vadlelövési előirányzatban engedélyezett vadmennyiségre 
szolgáltatnak ki. 

3. §. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a maga részére 
fentartja azt a jogot, hogy a magastátrai vadászterületekre sze
mélyhez kötött vadászati engedélyeket a fürdővendégeken kivül 
másoknak is kiadhasson, valamint a vadtenyésztés érdekében 
szükséges vadlelövést az erdészeti alkalmazottak által foganato
síttathassa. 

4. §. A vadászat gyakorlásáért a következő dijak fizetendők: 

/. Ozbak. 
Egy napi (reggelre és estére, vagy egy estére és 

rákövetkező reggelre szóló) cserkélési bárcza, beleértve 
a kisérő erdőőr vagy vadőr diját . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 K, 



Megsebzett, de teritékre nem került őzbak 20 K. 
Elejtett őzbak . 40 K. 

//. Zergebak. 

Egy napi cserkélési bárcza beleértve a kisérő erdőőr 
vagy vadőr diját . . . . . . . . . . . . . . . ....... 30 K. 

Megsebzett, de teritékre nem került zergebak . . . 60 K. 
Elejtett zergebak 130 K. 

///. Szarvasbika. 

Egy napi cserkélési bárcza beleértve a kisérő erdőőr 
vagy vadőr diját 30 K. 

Megsebzett, de teritékre nem került szarvasbika 100 K. 
Elejtett szarvasbika, az agancs és kifőzött koponyacsont súlya 

szerint: 
8-as bika 6 kg-ig  400 K. 

10-es „ „ „ 600 K 
12-es „ „ „ 800 K 
14-es „ » ,, 1000 K-
16-os „ „ » 1200 K. 
18-as „ „ n . 1400 K. 
20-as és ezen felül 1600 K-

Ezen az alapdijon felül, ha az agancs és a kifőzött koponya
csont súlya a 6 kg-oi  meghaladja, minden egyes fél kilogramm 
súlytöbbletért 50 K. külön dij is fizetendő. Fél kilogrammon aluli 
súlytöbblet figyelembe nem vétetik. 

A páratlan agancságszám a ^felső árosztályba számit. Az 
agancsnak 3 czentiméternél rövidebb ágai nem számítanak. 

IV. Vadsertés. 

Külön vadsertés-cserkészetre vagy lesre egy napra szóló bárcza 
10 korona. 

Egyébként az őzbak, zerge vagy szarvasbikára szóló cserké
lési bárcza alapján is gyakorolható a vadsertés-vadászás. 

A cserkélési bárczadijon felül fizetendő: 
megsebzett vadsertésért . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... 10 K. 
elejtett kocza-, vagy malaczért ... ... . . . . . . . . . . . . ___ 30 K. 
elejtet fiatal agyarasért . . . ... 60 K. 
elejtett erős agyarasért 80 K. 



V. Medve. 

Medvecserkélésre szóló bárcza rendszerint nem adható ki. 
Ha azonban biztos medvejárás ismeretes, ez esetben erre a vadra 
is adható bárcza, melynek dija — a kisérő erdőőr, vagy vadőr 
diját is beleértve — 40 korona. 

Egyébként az őzbak-, zerge- vagy szarvasbikára 
váltott bárcza alapján medvére is tehet a vadász lövést 
s a bárczadijon felül elejtett medvéért 4 éves korig. . . 400 K. 
kifejlett medvéért 800 K. 
tartozik fizetni. 

Az 1. §-ban megjelölt telepeken egyhuzamban legalább 8 
(nyolcz) napig tartózkodó vendégeknek siket- és nyirfajdra követ
kező év tavaszára bárczák a következő dijak ellenében adatnak: 

Három napra szóló bárcza, beleértve a vezető 

5. §. Zergebakra kivételesen hajtóvadászat rendezése is meg 
van engedve, de esak 5 (öt) vadász kívánságára és részvétele 
mellett, kik a személyenként váltandó — zergére szóló — cser-
kélési bárczákon kivül a hajtók napszámbérét is előre lefizetni 
tartoznak. Ily hajtóvadászatoknál a bárczadijakon felül a megsebzett 
vagy elejtett zergéért szintén a jelen szabályzattal megállapitott 
dijak fizetendők. 

6. §. A ki cserkélni kivan, köteles a cserkélő bárcza kivál
tásánál a bárczák kiállításával megbízott kincstári hivatalnál vagy 
közegnél a cserkélési bárcza diján felül a bárcza szerint lelövésre 
engedélyezett minden darab 

őzbak után ... . . . 40 K -

zerge után . . . . . . 130 K. 
szarvasbika után . . . 600 K. 
siket- vagy nyirfajdkakas után 40 K. 

biztosíték fejében és a pénz átvételére jogosult közeg által kiállí
tandó cserkélési „Utalvány-jegy" és „Igazolvány" czimű bárcza-
szelvények ellenében letenni. 

VI. Siket-  és  nyirfajdkakas. 

erdőőr vagy vadőr diját 20 K. 
40 K. Elejtett siket- vagy nyirfajdkakas 



A vadászat befejezése után ezen biztositéki pénzösszeg az 
illetőnek, ha az vadászat közben lövést nem tett, azonnal vissza-
szolgáltatik, ha azonban az illető vadat megsebzett vagy elejtett 
a biztositéki pénzösszeg a 4. §-ban megállapított dijak kiegyen
lítésére fordittatik és az esetleges pénzfelesleg adatik vissza. 

Ha a letett biztosíték a fizetendő dijak kiegyenlítésére elegendő 
nem lenne, köteles az illető különbözetet azonnal készpénzben 
kifizetni, ellenesetben jogában álland a m. kir. kincstárnak ezt a 
különbözetet az általa szabadon választandó — a sommás eljárásra 
illetékes — bíróságnál a különbözet nagyságára való tekintet 
nélkül sommás eljárás utján a bárczát váltott egyéntől behajtani. 

A váltott cserkélési „Utalvány-jegy a vadászat megkezdése 
előtt a kisérő erdőőrnek vagy vadőrnek kézbesítendő, ki arra a 
vadászat eredményét rávezeti és a bárczát az illetékes kincstári 
hivatalnak vagy közegnek beszolgáltatja, hogy annak alapján a 
fizetendő dijak felszámittassanak. 

A vadászat befejezése után a kincstár javára elszámolt összegek 
befizetését a vadász a cserkélésre szóló „Utalvány-jegy-en alá
írásával igazolja, a vadászbárcza „Igazolvány czimü szelvénye 
pedig, melyen a vadászat eredménye alapján fizetett dijak szintén 
feltüntetve vannak, a vadász birtokában marad. 

A cserkélési bárczáért fizetett dij még abban az esetben sem 
fizettetik vissza, ha a bárcza tulajdonosa azt igénybe nem vette, 
mely esetben az egész összeg a kincstár javára számoltatik el. 

7. §. Az elejtett vad teljességében az illető elejtő vadász 
tulajdona. 

8. §. A cserkéléshez a pórázon vezetett véreben kivül másfajta 
ebet kivinni nem szabad. 

A sebzett vadakat a vezető erdőőr vagy vadőr által megálla
pítandó idő előtt nyomozni nem szabad. 

Szarvas, zerge, őz, medve és vaddisznó kizárólag csak golyóval 
lőhető. 

9. §. Hiuzt, farkast, rókát, nyusztot és más kisebb kártékony 
és ragadozó vadat az, aki cserkélési bárczát váltott, külön dij 
fizetése nélkül is lőhet, de a szőrméért, a mennyiben azt meg
tartani kívánja, a „Függelék"-ben megállapított dijat fizetni tartozik. 



10. §. A Magas Tátrában meghonosítás végett kibocsátott 
vapiti és altai szarvasra és kőszáli kecskére az érdekelt birtokosok 
közös megegyezésével 15, illetve 10 évre szóló tilalom rendeltetvén 
el, ezen tilalom áthágói a vad tenyészértékének megfizetésén felül 
még az érdekeltség által megállapított külön bírságot is tartoznak 
megfizetni. 

11. §. A cserkélési dijakból a vadász mellé kirendelt vezetőnek 
(erdőőr, vadőr) őzbak után 5 K., medve és szarvas után 10—10 K., 
zerge után 15 K-, siket- és nyirfajd után 20 K., vadsertés után 5 K. 
dij fizettetik ki a bárcza kiállítója által. A kifizetett vezetői dijak 
átvételét a vezető a bárcza hátlapján igazolja. 

12. §. A ki őzsutát, vagy gidát lő 50 K., zergenőstényért 
(kecske) 70 K., zergegidáért 100 K., siketfajd jérczéért 50 K-, 
nyirfajd jérczéért 30 K. és szarvastehénért 100 korona összeget — 
mint tenyészértéket — köteles fizetni. 

Egyébként a jelen szabályzatban foglalt módozatok mellett 
való vadászatra — magától értetődőleg — minden tekintetben 
mérvadók a vadászatról szóló 1883. évi X X t.-cz. tilalmi ren
delkezései. 

FÜGGELÉK. 

Árjegyzék a bárcza mellett gyakorolt vadászaton elejtett ragadozó 
vad csuhájáért az elejtő vadász által fizetendő dijakról. 
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1 Hiúz - - drb 20 

2 Farkas — 10 — 
3 Róka » 3 if— 
4 Nyuszt — 10 — 

Budapest, 1904. évi november hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



UTASÍTÁS 
a vadászati bárczák kezelését és kiállítását illetőleg. 

63029/904. szám. 1. §. A bárczázásra kijelölt kincstári vadász
területeken a vadászat, a törvényszerű vadászjegy felmutatása 
mellett előzetesen váltott cserkélési utalvánjegy alapján gyakorolható. 

Az e czélra szolgáló nyomtatvány „Fizetési jegy", „Utalvány
jegy" és „Igazolvány" czimü szelvényekből áll, szigorú számadás 
alá esik és előállítása iránt a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
intézkedik. 

2. §. A vadászati bárczák kezelése és rovancsolása, az erdei 
termékek eladására használt bárczafüzetekre érvényes szabályok 
és utasítások szerint teljesítendő. 

3. §. A bárczaszelvények 2 részből állanak, és pedig a cserkélési 
engedély kiállítása alkalmával fizetett összegek feltüntetésére, a 
vadászat helyére, idejére vonatkozó első részből, és a vadászat 
eredmény alapján eszközölt pénzbeli leszámolásra vonatkozó 
második részből. 

4. §. A jóváhagyott vadlelövési előirányzatban megállapított 
vadmennyiség határáig a cserkélésre szóló utalványjegyek kiállí
tása az erdőgondnok ügykörébe tartozik, a ki az utalványjegyen 
— a jelentkező vadászszal egyetértőleg — a vadászat helyét és 
idejét megjelöli és alkalmas vezetőt rendel a vadász mellé. 

5. §. Keresettebb vadászterületekre és vadfajokra egy utalvány
jegyen rendszerint egy darab vad lelövésére adható engedély, 
általában pedig minden vadfajra külön utalványjegy állítandó ki. 

6. §. A bárcza kiállítója az utalványjegy kiszolgáltatása alkal
mával a vadászt a bárczázásra kijelölt vadászterületeken gyakorol
ható vadászatra kiadott szabályzatban foglaltakról kellően tájékoztatni, 
s a vezetőt a cserkélésre vonatkozólag megfelelő utasításokkal 
ellátni köteles. 

7. §. Az utalványjegyet a vezető a bárcza tulajdonosától 
átvenni, a vadászat eredményét az utalványjegy hátlapjára tenta-
irónnal rávezetni, s a leszámolás eszközlése végett a vadászat 
befejezése után a bárcza kiállítójának azonnal beszolgáltatni 
köteles. 

A bárcza kiállítója a vadászat eredménye alapján a „Fizetési 
jegy", az „Utalványjegy" és az „Igazolvány-szelvények második 



részét kitölti, illetve leszámol, s ennek megtörténtét és helyességét 
az utalványjegyen a vadász által névaláírással igazoltatja, a vezető
nek járó szabályszerű dijat, az utalványjegy hátlapjára vezetett 
elismervényre kifizeti, a leszámolási adatokkal is kitöltött igazolvány
szelvényt pedig a vadásznak kiszolgáltatja. 

Ha az őzbak, zerge, vagy szarvasbika cserkélésre szóló utalvány
jegy tulajdonosa vadsertést, vagy medvét, vagy csak e két utóbb 
emiitett vadat, illetve azok egyikét, vagy másikát hozná is teritékre, 
avagy esetleg csak megsebezné is, a leszámolásnál a tényleg 
elejtett illetve megsebzett vadért szabályszerint járó elejtési dij 
veendő figyelembe, az utalványjegyre előzetesen befizetett cser
kélési dij azonban tekintet nélkül a vadászat tényleges ered
ményére, az utalványjegy kiállításával végleg elszámoltnak veendő. 
A vezetőt is csupán a cserkélésre szóló utalványjegyen meg
nevezett vadfaj után járó vezetői dij illeti meg, még abban az 
esetben is, ha a vadászatra jogosult az utalványjegy érvényének 
lejárta előtt az utalványjegyen megnevezett vadat is teritékre hozná. 
Általában mindig szem előtt tartandó, hogy a cserkélési dij 
minden körülmények között az utalványjegy kiállítása által a 
vadászszal szemben végleges elszámolást nyert, a melyből a vezető 
részére járó szabályszerű dij azonban csak a cserkélés megtörténte 
után válik esedékessé és a vezetőt mindig a cserkélésre szóló 
utalványjegyen megnevezett vadfajra megállapított vezetői dij 
illeti meg. 

A vezető azokat a lövéseket és eredményét is köteles az 
utalványjegy hátlapjára feljegyezni, a melyeket a vadász esetleg 
farkasra, hiuzra, rókára nyusztra és általában cserkélési és elejtési 
dij fizetése alá nem eső más kártékony és ragadozó szőrmés vagy 
szárnyas vadra tett. 

8. §. A cserkélési utalványjegy a kiállítás napjától számitott 
8 nap után érvénytelenné válik, s az utalványjegy tulajdonosa 
cserkélési jogát ezen határnapon tul az erdőigazgatóság külön 
engedélye nélkül nem érvényesítheti. 

9. §. A Magas Tátrában lévő kincstári vadászterületekre szóló 
cserkélési utalványjegyet csak azok a fürdővendégek válthatnak, 
a kik egyhuzamban legalább 7 napig a csorbatói vagy tátralomniczi 
gyógyfürdő- és nyaraló-telepen tartózkodtak, s erről a nevezett 



telepek igazgatósága által kiállított igazolványt mutatnak fel. 
A fürdőigazgatóság igazolványa a fizetési jegy hátlapjára ragasztandó. 

11. §. A vadászati bárczákról külön bárczalajstrom vezetendő. 
A befolyt cserkélési és vadászati dijak pénzszállítás alkalmával, 
de legkésőbb hó végén a házipénztárba a bárczalajstrom vonatkozó 
tételeinek másolatával felszerelve beszállitandók. 

A bárczára befolyt cserkélési és vadászati dijak, pénzszállítás 
alkalmával, a bárczaszámokra való hivatkozással egy tételszám 
alatt, de a különböző vadfajokért befolyt cserkélési, elejtési, sebzési 
és szőrmedijak részletezésével vételezendők be az erdőgondnoksági 
pénznaplóba. 

11. §. A vadászati bárczákkal való visszaélés vagy azoknak 
szabályellenes kezelése szolgálati vétséget képez. 

Budapest, 1904. év november hóban. 
M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 


