
Hogy az évi termésnek a föntebbi megállapodásoktól függő 
nagyságát megállapíthassuk s ez alapon a használat és az 
újraerdősítés módjára nézve határozhassunk, aszerint különnemű 
előmunkálatokra van szükségünk, a mint ezek vagy a Karstra, 
vagy ez erdőterület többi részeire vonatkoznak. 

(Folyt, köv.) 

A vadászati törvény. 
A képviselőház által elfogadott azon vadászati törvényjavas

laton, melynek szövegét és tárgyalását lapunk mult évi XI. és XII. 
füzeteiben közöltük, a főrendiház határozata alapján és a kép
viselőház részéről történt ahoz-járulással, változás tétetett. Ebből 
folyólag tehát, s azon czélból is, hogy t. olvasóink netaláni 
szükség esetére magának a törvénynek hiteles tartalmát bírják, 
a következőkben közöljük a vadászati törvénynek az országos 
törvénytár idei 6-ik számában megjelent szövegét. 

Az 1872. évi VI. törvényczikk a vadászatról. 
(Királyi szentesítést nyert 1872. évi február-hó 18-án, kihirdettetett az ország

gyűlés mindkét házában 1872. évi február-hó 19-én.) 

(Folytatás és vége). 

III . FEJEZET. 

A vadászat i tilalmakról. 

Az átalános vadászattilalom tar t február 1-től augusztus 15-ig. 
Ettől eltérőleg tilos a vadászat : 
a) szarvasbikákra október 15-től, dámvadbikákra november 15-től 

július l - ig ; 
t) szarvas-, dámvad- és őztehénre február 1-től október 15-ig; 
c) őzbakra január 15-től április l - ig ; 
&) zergékre november 15-től július l - ig ; 



e) a fajdkakasra június 1-től márczius l-ig, jérczékre pedig min
den időben; 

f) foglyokra január 1-től, fáczánokra és túzokokra február 1-től 
augusztus 15-ig; 

ff) minden más madárra, a 13. és 14. §-okban meghatározott kivé
telekkel, február 1-től augusztus végéig, azon hozzáadással, hogy a fent-
kitett időszakok alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit 
szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad, kivétetvén ez 
alól azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vad tenyésztése 
czéljából szedetik. 

11 . §. Tilalmi időszakban, az első 8 napot kivéve, vadat átalában, 
vagy ha a tilalom csak némely vadra vonatkozik, ilyet árulni, venni, vagy 
nyilvános helyiségekben étlapra jegyezni nem szabad. 

12. §. Szabad időben is tiltatik a foglyokat, fáczánokat, túzokokat 
és nyulakat hálókkal, törőkkel, hurkokkal vagy bármi eszközökkel elfogni; 
e tekintetben kivétel csak a tenyészők részére engedtetvén, kik azonban 
a rendes befogásokat ismert szakértők által tartoznak végbevitetni. 

13. §. A madarak közül kivételt képeznek a vándor- és vízimadarak: 
de ott, hol ez utóbbiak keltenek, a párosodás és keltés időszaka alatt a 
tilalom reájuk is kiterjed. 

14. Tiltott időszak alatt is szabad vadászni a seregekben vonuló 
vadludakra és vadkacsákra, vad- és szelíd galambokra, seregélyekre, 
keselyükre és sasok, sólymok, kányák, vércsék, héják és ölyvek minden 
nemeire, valamint a nagy suholyra s végül a hollókra, szarkákra, varjakra 
és verebekre is. 

15. §. A í'agadozó- vagy kártékony állatokat, úgymint : medvét, 
farkast, rókát, hiuzt, vadmacskát, nyestet, vaddisznót, borzot, tengeri 
nyulat, hörcsököt, ürgét, görényt, menyétet, nyustot és vidrát saját terü
letén bármikor elpusztítani mindenkinek szabad azon esetben is, ha a 
vadászat bérbe volna adva, ha azonban a pusztítást vadászatilag akarja 
végbe vinni (18. §.). erre ez esetben a bérlő beleegyezését tartozik ki
eszközölni. 

16. §. A vadászati területen talált házimacskákat és kóbor ebeket 
a vadászatra jogosított elpusztíthatja. 

17. §. Hivatalból tartani szokott vadászatok jövőre nem gyako
rolhatók. 



18. §. A vadászat csak lőfegyverrel vagy lóháton bárminemű ebek 
használatával gyakorolható. 

A vadászatra jogosítottakon kivid senkinek sem szabad a vadászati 
területre bármi fajú ebeket bocsátani; kivétetnek a nyájőrök, kik azonban 
kötelesek ebeik nyakára oly nehezéket függeszteni, mely első lábaik tér
dein felül egy hüvelyknyi távolságra lóg alá. 

19. §. A sebzett vadat idegen területen űzni nem szabad. Ha a 
vadászatra jogosultak ebei idegen területre átmennek, ott az illető vadá
szatra jogosult által letartóztathatok mindaddig, mig gazdáik az okozott 
károkért teljes elégtételt nem adtak. 

20. §. A 10. §-ban meghatározott tilalmi időszak alatt vadászni 
senkinek sem szabad, kivéve kerítéssel kellőleg elzárt helyeken, hol a 
tulajdonos a vadászatot minden időben gyakorolhatja, és megengedheti. 

IV. FEJEZET. 

A vadászati kihágásokról és azok büntetéséről. 

21 . §. A ki a tulajdonosnak, vagy ha a vadászat bérbe van adva, a 
haszonbérlőnek engedélye nélkül vadász : 10 frttól 50 frtig, és ha a va
dászat lóháton történt, 20 frttól 100 frtig terjedhető pénzbirsággal súj
tandó. Ismétlés eseteiben a bírság 100 frtig, illetőleg 200 frtig terjedhet. 

22. §. Ha az orv vadászat éjjel vagy kerített helyen, vagy tiltott 
eszközökkel történt, vagy ha az orvvadász álczázva, avagy másképen 
ismerhetlenné téve találtatik, vagy ha nevét eltagadja, avagy álnévvel 
azt, ki tetten kapja, félrevezetni igyekszik, vagy azt veszélyesen fenye
geti, ellene fegyvert fog vagy erőszakot használ, 100 frttól 200 frtig ter
jedhető pénzbirságban elmarasztalandó. 

Azonfelül, a mennyiben az elszámlált esetek a büntető törvényekben 
is tiltott cselekvényt képeznek, a bűnvádi eljárás külön megindítandó. 

23. §. Ha a haszonbérbe adott vadászati téren a tulajdonosok vala
melyike a haszonbérlőt, vagy azt, a ki ennek engedélyével vadász, meg
támadja vagy akadályozza : annyiszor, a mennyiszer 10 frttól 50 frtig 
terjedhető pénzbirságban marasztalandó. 

24. §. A ki tiltott időben vadász, 5 frttól 50 frtig büntetendő. 
25. §. A ki a vadak fiait elfogja, a madarak fészkeit (kivéve a 14. 

és 15. §§-ban emiitett ártalmasokét) elrombolja, tojásait elszedi, 1 frttól 
10 frtig terjedhető pénzbirsággal sújtandó. 



26. §. A ki tiltott időben vadat hordoz, árul vagy vesz, ha a vad 
nála találtatik, 2 frttól 10 frtig terjedhető pénzbirsággal sujtatik, azon
felül az ily időben talált vad a helyi szegények javára elkobzandó. 

27. §. A ki ebét szándékosan valamely reá nézve tilos vadászati 
térre viszi, 1 frttól 10 frtig büntettetik. 

28. §. A 22., 24., 25., 26. és 27-dik §-okban foglalt kihágások 
ismétlése esetében a büntetés megkétszerezendő oly módon, hogy a 
kiszabandó birság a megelőző esetben alkalmazottnak mindig kétszere
sét tegye. 

29. §. Ha az ezen fejezetben elősorolt esetekben a vadban is kár 
okoztatott, a vadászatra jogosult azon bíróság előtt, mely a birság kisza
bására illetékes, egyúttal kártérítést követelhet. 

Ha kiskorúak, vagy oly személyek ítéltettek pénzbirságra, kik 
gyámság vagy gondnokság alatt állanak a kiszabott pénzbirságért a szü
lők, a gyám vagy gondnok felelősek. 

Ha valaki egyszerre több kihágásért kerül vád alá, a birság minden 
egyes kihágásért külön szabandó ki. 

Ha valaki a vadászati kihágás elkövetésénél szolgáit vagy napszá
mosait használta segédekül, a segédek ellen kiszabott pénzbírságokért 
szintén felelős. 

32. §. A pénzbírságok fele mindenkor a földbirtokost, vagy ha a 
vadászat haszonbérbe van adva, a haszonbérlőt llletj, másik fele. azon 
község szegényei javára esik, melynek határában a kihágás elkövettetett, 
Ha a kihágást a tulajdonos vagy haszonbérlő követte el, vagy nem tuda-
tik, hogy a kihágás kinek tulajdonán történt, az egész pénzbírság a sze
gények javára esik. Ha pedig a kihágás ugyanegy alkalommal több határ
ban követtetett el, a pénzbírság egyik fele a yadászati tulajdonosok vagy 
haszonbérlők, másik fele pedig a községek között egyenlően osztandó fel. 

33 . §. A pénzbírság a vétkes fizetési képességére való tekintet 
nélkül szabatik k i ; egyszersmind az ítéletben a fogság tartama is meg
határozandó, a mely a pénzbírság be nem hajtása esetében fog alkal
maztatni. 

Öt írtnál kisebb pénzbirságnak mindig egy napi fogság felel meg. 
Magasabb pénzbirságnál miaden öt frt egy napi fogsággal ér fel. 

Ha a fogságban lévő a pénzbírságnak a szenvedett fogság által még 
le nem rót részét lefizeti, azonnal szabadon bocsátandó. 



V . F E J E Z E T . 

Az e l j á r á s r ó l . 

34. §. Az előbbi fejezetben meghatározott büntetéseknek kiszabása 
végett az illetékes bíróság nem csak a vadászattulajdonos vagy haszon
bérbe adó avagy haszonbérbe vevő panaszára, hanem a 24., 25., 26-ik 
§§-ok eseteiben a közrend fentartására felállított hatósági vagy községi 
közegeknek feljelentésére hivatalból is tartozik eljárni. 

35. §. A vadászati területre való felvigyázattal megbízott szemé
lyeknek hit alatt teendő vallomása teljes bizonyító erővel bir, míg annak 
ellenkezője be nem bizonyittatik. 

36. §. Az előbbi §-ban emiitett felvigyázó személyek hitletételre 
csak akkor bocsáttathatnak, ha : 

a) nagykorúak; 
b) hamis eskü, hamis tanúságtétel, tolvajság, csalás, sikkasztás és 

rágalom miatt soha büntetve nem voltak; 
c) az illetékes hatóság előtt felvigyázói minőségük eleve bejelen

tetvén, e felől hivatalos bizonyítvánnyal vannak ellátva. 
37. §. A vadászat tulajdonosa vagy haszonbérlője és a felvigyázó 

személyzet, nemkülönben a közrend fentartására hivatott közegek jogo
sítva vannak mindenkit, kit tilos vadászaton kapnak, ha magát fel nem 
ismerhetővé tette, nevét eltagadta, vagy állandó lakhelye ismeretlen, a 
legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy itt kiléte kiderittessék. 

38. §. Vadászati kihágásokra nézve a birói illetőséget az elkövetés 
helye határozza meg. 

Ha az elkövetés helye szerint több biró lenne illetékes, ezek közül 
a panaszló szabadon választhat. 

39. §. Ha többen társaságban követtek el valamely kihágást, a 
kártérítésért egyetemleg felelősek. 

40. §. Az okozott költségek és károk minden egyes esetben meg-
állapitaudók, és az elmarasztaltaktól behajtandók. Viszont, ha a panasz
lott a vád alól felmentetik, költségei a magánvádló ellen megítélendők. 

41. §. Ha a vadászati kihágás miatt a bíróságnál a tett elkövetése 
napjától számítandó három hó alatt panasz vagy feljelentés nem történt, 
a büntetésre vonatkozó kereset elévült. 

Ha azonban a büntető törvények alá tartozó eset forog fenn, az 
elévülési idő is a büntető törvények értelmében határoztatik meg. 



42. §. A vadászati kihágások elitélése a királyi járásbíróságok ha
tásköréhez tartozik. 

A jelen fejezetben foglalt határozatok mellett az eljárást, bizonyí
tékokat, perorvoslatokat s végrehajtást illetőleg, a kihágásokra vonatkozó 
törvényes szabályok és gyakorlat a vadászati kihágásokra nézve is zsi
nórmértékül szolgál. 

4 3 . §. A vadászatra vonatkozó minden eddigi törvény eltöröltetik; 
a jelen törvény hatályba lépte előtt történt cselekvények azonban ugy 
kártérítés, mint büntetés tekintetében a korábbi törvények határozatai 
szerint itélendők meg. 

44. §. Ezen törvényczikk végrehajtásával a belügyi és igazságügyi 
ministerek bízatnak meg. 

Az Országos Erdészeti-egyesület előterjesztése 
a földművelési ministeriumhoz a faárak j egyez

tetése és a fa vasúti szállitása ügyében. 
A hazai fakereskedés érdekében B e d ő Albert tagtársunk 

által irt és jelen tiszteletteljes előterjesztésünk tárgyát bővebben 
is megvilágító „Nyílt-levél" czimü röpiratot ide mellékelve, 
azon kéréssel van szerencsénk bemutatni, hogy a Nagymél
tóságú ministerium kegyes figyelemmel a hazai fakereskedés 
jelen, és ugy a fa-eladó mint a fafogyasztó közönség előtt 
is ugyszólva ismeretlennek mondható állapotára s tekintettel 
erdészeti érdekeinknek e téren is eszközlendő üdvös előmozdí
tására, az előbb megjelölt röpiratban kifejezett óhajtás szerint, 
intézkedni méltóztatnék az iránt, hogy hazánk valamennyi piaczán 
az illető városi hatóságok által, s továbbá a kereskedelmi- és 
iparkamarák által is, a székhelyeiken és vidékükön fennálló fa-
és erdőtermény árak, pontosan jegyeztessenek, s ez árak jegy
zéke a Nagyméltóságú Ministeriumnak legalább havonként egy
szer beterjesztessék. 


