A congressus végre kimondja az indokolás kinyomatását és a tör
vényhatóságokhoz leendő elküldetését.
VIII. A v a s ú t i d í j s z a b á l y z a t n a k v a l a m e n n y i m a 
gyar vasúton leendő egyenlősítése tárgyában:
a forgalom egyszerűsítése és a szállítás olcsósága érdekében az
áruosztályzatoknak és lehetőleg az árszabási tételeknek is a magyaror
szági vasutakon leendő egyenlősítését kívánatosnak tartja.
Különben pedig utasítja az állandó bizottságot, hogy gondoskodjék
arról, miként lehetne az összes magyarországi pályákon ugyanazon elvek
szerinti szabályzatot életbe léptetni s milyen díjszabályzat volna legalkal
masabb arra, hogy átalánosan alkalmaztassák.

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 k é p 

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, kihü-dettetett az ország
gyűlés mindkét házában 1872. évi február-hó 19-én.)

I.

FEJEZET.

A vadászati jogról.
1. §. A vadászati jog a földtulajdonjognak elválaszthatlan tar
tozéka.
2. §. Saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az, a kinek az jogot
vagy engedélyt adott, a vadászatot ezen törvényben meghatározott kor
látok között szabadon gyakorolhatja, ha az :

1. egy tagban vagy összefüggésben álló részekben legalább 100
holdra terjed, holdját 1600 Q ölével számítva, habár több határban
fekszik, vagy utak, vasutak, csatornák, folyók vagy patakok által hasittatik is; vagy ha a földbirtok
2. száz holdnál kisebb ugyan, de kertileg műveltetik és kerítéssel
vagy árkolattal el van zárva, belső telket, szőlőt vagy szigetet képez.
Ha aziránt, hogy valamely terület ezen §. 2. pontjában körülirt
területek közé tartozik-e vagy nem, vitás kérdés támad, a fölött első
sorban a járás közigazgatási szolgabirája és föllebbvitel utján az illető
megye alispánja határoz, fenmaradván a magát sértettnek érző fél szá
mára a törvény rendes utja.
3. §. A 2-dik §. alá nem tartozó földbirtokon a vadászat mikénti
gyakorolhatása fölött az egy határbeli földbirtokosok többsége határoz.
Ez esetben az évi tiszta jövedelem a tulajdonosokat földbirtokuk
terjedelméhez mért arányban illeti. A közös tulajdonra eső részlet azon
kulcs szerint lesz felosztandó, mely a tulajdonjogra, vagy a közös föld
birtok más jövedelmeire arányul szolgál. Ha az arány ily módon sem
lenne megállapítható, az egész jövedelem a községet illeti. Ha több kisebb
birtokos birtokával egyesül, és az igy egyesitett birtok egy tagban legaláb
100—1600 rj öllel számitott holdra terjed, vadászati jogát azon szaba
don gyakorolhatja.
Ha valamely külön vadászterületet képező nagyobb erdőterület
által egy vagy több más birtokosnak 1600 • öllel számítandó 100 hold
nál kisebb terjedelmű birtoka körülvétetik, az ilykép elszigetelt birtok
tulajdonosa a vadászati jogot az azt környező vadászterület birtokosának
vagy haszonbérlőjének haszonbérbe adni, ez viszont haszonbérbe venni
köteles.
A barátságos egyezség létre nem jötte esetére a rendes bíróság
határoz.
4. §. Azon községekben, hol a birtokszabályozás és az úrbéri elkülönzés még nem eszközöltetett, a vadászati jog a közös legelőkön, erdők
ben és nádasokban a községet; azon erdőkben és nádasokban, melyek a
korábbi földesúr tulajdonát képezik, habár a volt úrbéreseket illető fai
zási vagy egyéb szolgalmakkal vannak terhelve, kizárólag a volt földes
urat ; irtványokon, udvartelki bérfizetés mellett birt (curiális és censuális)
és egyéb úrbéri természetű tartozásokkal terhelt ingatlanokon pedig, a

törvényhozásnak az ily természetű viszonyok iránti további intézkedéséig,
a jelenlegi birtokosokat illeti.
5. §. Azon községekben, hol a birtokszabályozás és úrbéri elkülönzés
megtörtént, és a korábbi földesúr a vadászati jogot a volt úrbéresek tu
lajdonában magának jövőre is fentartotta, az ily kikötés érvényét veszti.
A volt úrbéresek azonban kötelesek, ha a földesúr a vadászati jog fentartásáért akár ingatlanban, akár más módon bármi árt adott, ezen szol
galmat azon szabályok szerint megváltani, a melyek az úrbéri természetű
szolgálmányok megváltására külön törvény által megállapittattak.
6. §. A haszonbérlő a vadászati jog gyakorlatában csak ezen és az
1840. IX. mezei rendőrségi törvény határozatai által korlátolható; köteles
azonban mindazon kárért teljes elégtételt szolgáltatni, melyet a veté
sekben, ültetvényekben vagy más gazdasági vagy erdészeti tárgyakon
maga tett, vagy megbízottjai, vagy azok, kiknek a vadászatot megen
gedte, okoztak.
II. F E J E Z E T .

A vadak által tett károk megtérítéséről.
7. §. A fővadak (szarvas, dámvad és vaddisznó) által a vetésekben,
ültetvényekben, vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott
minden kárért azon birtokos vagy haszonbérlő, kinek vadászterületén az
emiitett fővad tenyész, teljes kárpótlással tartozik.
E végre megkívántatik, hogy a kár a hatóságnak a k á r elköveté
sétől számítandó 8 nap alatt felvehetés czéljából bejelentessék.
8. §. Azon birtokos vagy haszonbérlő, a ki a szomszéd területén
tenyésző fővad-lelőhetési jogot magának fentartotta, kárpótlást nem kö
vetelhet.
9. §. Ragadozó vagy kártékony állatok (III. fejezet, 15. §.) által
tett károk — mivel ezek a birtokos által bármikor elpusztíthatok — meg
nem téríttetnek.
(Vége köv.)

