
A vadászatügyi törvények módosítása. 
1876. évi XLIV. törvényczikk. *) 

a vadászatról szóló 1872. évi VI. törvényczikk és a vadá
szatnak és vadászatra használható fegyvereknek megadóztatá
sáról szóló 1875. évi XXI. törvényczikk módosítása és ki

egészítéséről. 

(Szentesítést nyert 1876. évi deczember hó 2S-án. Kihirdettetett az országgyűlés 
mindkét házában 1876. évi deczember hó 30-án.) 

1. §. A vadászatról szóló 1 8 7 2 . évi VI. törvényczikk 
17 . §-a, melyszerint „hivatalból tar ta tni szokott vadászatok 
jövőre nem gyakorolhatók", oda módosittatik, illetőleg egészít
tetik ki, hogy a ragadozó vadak elpusztítása végett a bel-
iigyminister a hivatalból való vadászatot a törvényhatóság 
közigazgatási bizottságának indokolt előterjesztésére esetről
esetre megengedheti. 

2. §. Az első §. alapján engedélyezett vadászat megtar
tását az illető terület tulajdonosa vagy bérlője nem gátolhatja. 

3. §. Ily vadászatokon ragadozó vadakon kivül más 
vadat lőni nem szabad. 

A ki más vadat lő, az a további vadászattól eltiltandó, 
s ha az elejtett vad az 1 8 7 2 . VI. t. cz. 14. és 15 . §§-aiban 
említettek közé nem tartozik, reá az idézett törvény 2 1 . §-ában 
foglalt bírságolás alkalmazandó. 

4 . §. Az ily vadászatoknál hajtók gyanánt közreműködni 
az illető hatóság rendeletére azon községek lakói kötelesek, 
a melyek érdekében a vadászat tartása engedélyeztetett. 

5. §. Ily vadászatok hatósági felügyelet alatt tar ta tnak, 
s azokban az illető törvényhatóság főispánjának, vagy ennek 

*) A jelen törvényczikk mellett közöljük egyszersmind annak a törvény
hozás elé terjesztett indokolását is, mint olyant, mely vadászati ügyeink egyik 
közérdekű történelmi okmányát képezi. A szerk. 



akadályoztatása esetében alispánjának esetről-esetre szóló írás
beli meghívása mellett olyanok is részt vehetnek, kik az 
1 8 7 5 . évi XXI. törvényczikk 1. §-a értelmében — mert 
vadászati jegygycí ellátva nincsenek, — különben vadászatra 
jogosultsággal nem birnak. 

6. §. Ezen törvény végrehajtásával a bel- és pénzügyi 
ministerek bízatnak meg. 

I n (1 o k o 1 á s . 

A hivatalból való vadászatok tartásának eltiltása által a 
törvényhozásnak az e részben előfordult visszaélések megszün
tetése volt kétségkívül czélja. 

Ezen czél eléretett ugyan, de 1 8 7 2 . évi VI. törvényczikk 
17. §-a jelzett intézkedésének hatása másrészt abban nyilvá
nult, hogy annak következtében a ragadozó és kártékony 
állatok a személy- és vagyonbiztonság hátrányára az ország 
hegyesebb vidékein nagyban elszaporodtak. 

A baj kevésbé volt érezhető addig, mig a vadászat adó 
alá nem vonatott, mert a fegyvertartás nagy nehézségekkel 
nem járván, az orvvadak garázdálkodásainak fékezésére szük
séges védelmi eszközök könnyen megszerezhetők voltak. 

Az 1 8 7 5 . évi XXI. törvényczikk életbe lépte folytán 
azonban igen sokan azok közül, kik a vadászatot inkább csak 
kedvtelésből, mint rendes foglalkozásképen űzték, ezen élve
zetről lemondottak, minek következtében egyes. községek, sőt 
egész vidékek az orv vadak szabad zsákuiánylási terévé váltak. 

A veszélyesebb ragadozó vadak garázdálkodásainak leg
inkább kitéve levő helyek, miként tudva van, az ország erdő
vel borított hegyes vidékei. 

A marhatenyésztés ezen vidékek majdnem egyedüli gaz-
dászati ágát képezi és éppen ez az, mely a vadak pusztitá-



sainak leginkább ki van téve, de ezen fefül a vadak elsza
porodásából a személybiztonságot is nem csekély veszély 
fenyegeti. 

Több helyről s je lesül : Arad, Csik, Hunyad, Kraszna, 
Mármaros, Ung és Zólyommegyékből, továbbá az eddigi Felső-
Fehér és Zaránd megyék, Besztercze vidék, Merlgyes-, Segesvár-, 
Szeben és Ujegyház székekből érkeztek panaszos felterjesztések, 
melyekben az idézett törvények káros hatásainak ecsetelése 
melleit a vadászat adómentesítésének kieszközlése vagy lega
lább a ragadozó vadak kiirtása végett a hivatalból való va
dászatok tar thatásának megengedése kérelmeztetett . 

S habár a kérelem indokolt voltát fel nem ismernem nem 
lehetett, mindazonáltal a törvény intézkedései által kezeim 
kötve levén, eddigelé nem tehettem egyebet, minthogy a tör
vény határozott rendelk zésére utalva, folyamodókat az önse
gély alkalmazására figyelmeztessem. 

A törvény határozott rendelkezésére való utalás, illetve 
a törvény iránti tisztelet egy darabig elnéinitotta ugyan a 
segélyt kereső egyeseket és községeket, de minthogy az orv
vadak elszaporodása által előidézett károsodások és veszélyek 
napról-napra fokozódtak, — ujabb időben már nemcsak egye
sek és községek, de egész törvényhatóságok jajdultak e miatt 
fel és kérték a íar íhat ianná vált ezen veszélyes helyzet meg-
orvoslására szolgáló sürgős intézkedéseket, melyeket miután 
azok teljes jogosultságáról meggyőződtem, többé elutasíthatok -
nak nem véltem. 

Az életbe léptetendő redszabálynak azonban olyannak 
kell lennie, mely a mellett, hogy a baj orvosolásának eszköz
lésére alkalmas, a vadászat tulajdonosainak és az államkincs
tárnak érdekeit nem sérti. 

Ezen czélt vélem én a beterjesztett törvényjavaslat 
intézkedései által elérhetni. 



Annak 1-ső §-a ugyanis nem szünteti meg a hivatalból 
való vadászat iránti tilalmat, de másrészt megadja a lehető
séget arra, hogy ott, hol az orvvadak elszaporodása az illető 
vidék személy és vagyonbiztonságát fenyegető mérveket öltött, 
a veszély hatósági segélylyel elhárittassék. 

Abban, hogy hivatalból való vadászatok tar thatása kor
mányi engedélytől van függővé téve, garantia rejlik arra 
nézve, hogy ilyetén vadászatok rendezése csak kivételes szük
ség esetében jöhet létre és hogy e részben visszaélésekre tér 
nyílni nem fog. 

Az intézkedés e kérdésben a közigazgatási bizottság 
véleménye alapján kell hogy történjék, azért, mivel annak 
nyilatkozatai eléggé megbízhatóknak vélelmeztetnek arra nézve, 
hogy a kormány elhatározásának alapjául szolgáljanak. 

A 2 . §. folyománya az elsőnek, mert ha a hivatalból 
való vadászatok tar tásának szüksége a kormány által elismer
tetik — gondoskodni kell arról, hogy annak foganatosítását 
egyesek szükkeblüsége vagy szeszélye meg ne hiúsíthassa; 
miért is a saját területén való vadászás eltilthatása iránti 
jognak ilyetén esetekben való felfüggesztése indokolva van. 

A 3. §. intézkedése pedig biztosítja a vadászat tulajdo
nosát vagy bérlőjét az iránt, hogy más vad elpusztíttatni nem 
fog s egyúttal biztosítékot nyújt az iránt is, hogy egyesek az 
ily vadászat ürügye alatt ne rendezhessenek mások termelteté
sével saját vadászati szenvedélyeknek megfelelő vadászatot, 
mint az a hatósági vadászatok rendezése által régebben gyak
ran megtörtént. 

A 4. §. arról intézkedik, hogy kik legyenek a vadászat 
czélja szempontjából az igazságnak megfeleíőleg a szolgálat
tételre kirendelhetők. 

Az 5. §. azon intézkedése, mely szerint hivatalból való 
vadászatoknál vadászati jegyek használása nem szükséges, az 



államkincstár érdekei szempontjából aggályokat nem kelthet, 
mert az ilyetén vadászatok előre láthatólag csak kivételes 
eseteket fognak képezni és éppen azért a bennük lehető 
részvétel miatt senki sem fogna vadászati jegyet váltani, a 
czél elérhetése pedig azt, hogy ily vadászatokban nagyobb 
számú puskások részt vegyenek, — okvetlenül igénjdi. 

Budapesten, 1 8 7 6 . november 14-én. 
Tisza, Kálmán s. k., 

mint belügyminister. 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
A tagsági illeték az alapszabályok értelmében az év első 

negyedében lévén befizetendő, tisztelettel kéretnek a t. tagok, 
hogy a részükről fizetendő összegeket költségkímélés tekinte
tébői postautalványok által lehető mieiébb befizetni szíves
kedjenek. Egyút ta l figyelmeztetnek a t. tagok ar ra is, hogy a 
telj esitett befizetésekről a nyilvános nyugtázás az „Erdészeti 
Lapok"-ban a befizetés idejére következő hónapban kiadott 
füzetben közöltetik a czélból, hogy azok, kik netalán teljesí
tették volna a fizetést, és az vagy egyátalában nem, vagy nem 
helyesen nyugtáztatott, a titkári hivatalhoz intézendő levelek 
utján haladéktalanul felszólalást tegyenek. 

A pénzek következő czim alatt küldendők : 
Az Országos Erdészeti-Egyesület pénztárának, Budapest, 

Lipótváros, hold-utcza, 9. sz. II. érni. 
Azon t. egyleti tagok, kik lakást változtatnak, arra is 

kéretnek, hogy lakhelyök változását az alulirt t i tkári hivatallal, 
pár nappal az átköltözés előtt vagy után közölni szívesked
jenek. — Budapest, 1 8 7 7 . február 1. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 


