
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. 



A belföldi fakereskedéssel élénk összefüggésben van, s 
hazánkra nézve kiválóan nagy jelentőséggel bir a külföldre 
eladható fatömeg értékesítési viszonyainak ismerete is, ugyan
ezért tehát kérjük a nagyméltóságú ministeriumot, hogy a 
Magyar-osztrák birodalom consulatusait és kereskedelmi ügy
vivőit, nevezetesen pedig a dél-európai országok kikötőinél 
lévőket, s általában mindazokat, melyek hivatal kerületébe a 
magyar birodalomból erdőterményeket szállítanak, utasitatni 
méltóztatnék arra, hogy a fa árának állásáról, közölvén az 
egyes árak kimutatását, az eladott vagy kiszállított erdőter
mények mennyiségéről, a keresett választékokról és az értéke
sítési viszonyokról a nagyméltóságú ministeriumnak minél gyakrab
ban és legalább évnegyedenként egyszer a tényleges körülmé
nyeknek megfelelő pontos jelentést tegyenek. 

Tekintettel továbbá arra, hogy a fa értékesítésére igen 
nagy befolyást gyakorol annak szállítási költsége, s hogy külö
nösen a tűzifának nagy versenytársa a kőszén, mely hazai vas
pályáinkon a fához képest rendkívül olcsó díjért szállíttatik : 
bátorkodunk a nagyméltóságú ministeriumnak e körülményt is 
magas figyelmébe azon tiszteletteljes kérésünk kifejezésével 
ajánlani, hogy általános közgazdasági érdekeink szempontjából 
indulva, kieszközölni méltóztatnék, miszerint a fa vasúti szál
lításának dija azon arány szerint szabassék meg, mely a fában 
és kőszénben lévő haszon, vagy illetőleg tüzértékben leli kulcsát. 

Végül figyelemmel arra, hogy hazai erdészeti közönségünk 
a faértékesitési tényezőkről koronként hiteles tudósítást nyer
hessen, mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú ministeriumot 
arra is, hogy a fennebhiek értelmében megszerzendő árjegyzé
keket és adatokat egyesületünkkel a közönség tudomására való 
juttatás végett időnként közölni méltóztatnék. 

Az Országos Erdészeti-egyesület nevében : 
Budán, 1872. Keglevich Béla, elnök. 


