
A VADÁSZJEGYEK BEVEZETÉSE, FOGADTATÁSA ÉS ELTERJEDÉSE 
MAGYARORSZÁGON 1875-1944 KÖZÖTT 

Bányai József
A vadászatot Magyarországon 1872-ig mindenki - kisebb megszorításokkal 
szabadon űzhette. A vadászat megadóztatásáról és a vadászjegy bevezetésé
ről a magyar vadászati jogalkotásban első izben az 1875. évi XXI.te. ren
delkezett. E törvény hatályba lépését azonban igen sok munka, vita és 
egymástól igen eltérő érdekek ütköztetése előzte meg.

A múlt század ötvenes éveinek végén a magyar erdészeti egyesület 
/Ungarischer Forstverein/ és a belügyminisztérium a vadászati jog ideig
lenes szabályozására két, egymáshoz sok tekintetben hasonlitó tervezetet 
dolgozott ki. Ebben kimondták, hogy a megyei hatóság fegyvertartási en
gedéllyel rendelkezőknek egy évre lo Ft ellenében vadászjegyet ad.""^
Ekkor már Európa több országában használták a vadászati jegyet. Az 1852. 
évi 257. szám alatt kelt osztrák cs. és kir. pátens a vadászati jog
gyakorlását - vadászati utalvány cim alatt évenként fizetett 5 Ft el- 

2/lenében engedélyezte. Franciaországban az 1844. évi május 3-i törvény 
mondta ki a vadászjegy használatát, melynek akkor 25 frank volt az ára.^

A helytartótanács 1863. évi 97 831. sz. leiratában felkérte az "or
szágos magyar erdész egyesülete t", hogy tegye meg javaslatait a leendő 
vadászati törvényre vonatkozóan, különös tekintettel az iránt: váljon 
a vadászati engedélydijak netaláni behozatala által azon nemzetgazdásza- 
ti czélok melyek kedvéért a törvény a vadászatot oltalma alá vette nyer
nénk-e? vagy tekintve a hazánk bérezés és erdős vidékein lévő veszélyes 
vadak nagy számát, tekintve az itteni nyomottabb pénzviszonyokat, miké
pi elrendezés lenne legcélszerűbb azon esetre, ha netalán illyetén enge
dély dijak a vadászati érdekek megóvására nézve hasznosokul találtatná
nak? mely esetben ezen engedély dijaknak a közigazgatási közegek általi 
beszedetése inkább lenne-e a pénzügyi közegek általi behajtásnál elfo
gadható?"^

1867-ben az Országos Erdészeti Egyesület évi közgyűlése egy, a vadá
szati törvényjavaslat szerkesztésére kiküldött bizottságot hozott létre.
A következő évben Tisza Lajos és Bedő Albert jelentették az egyesületnek, 
hogy a bizottság kimondta: vadászjegy nélkül senkinek se legyen szabad

5 -



-  6 -

vadászni. Ilyen, az illető hatóságtól váltandó,és az egész hazára nézve 
érvényes jegyek dija egy évre 6 Ft, mely összeget mindenki könnyebben 
fizetendi, ha tudja, hogy e befolyó pénz hazai gazdaságunk emelésére van 
szánva s mint ilyen az illető vidékek gazdasági és erdészeti-tanintéze
teinek segélyére f o r d i t a n d ó . A  bizottság javaslatát elsősorban a bajor, 
francia, porosz és cseh vadászati törvények tanulmányozása alapján tette 
meg.

Az általuk véleményezett vadászati törvényjavaslat III.fejezet 17.§.- 
a a vadászjegyekről - egyéb más mellett a következőket mondta ki: Az 
egész országban egyenlő vadászjegyek adatnak ki s a folyó naptári évre 
szóllanak, a birtokos nevét, kiállitás idejét és a kiadó hivatal igazolá
sát tartalmazva."^

A vadászjegyek ára körül igen heves viták zajlottak a különböző 
nézetet képviselő vadászok között. A vita egyik résztvevője - korának ki
váló szakirója Nyulassy Farkas elismerte, hogy a 6 Ft-os vadászjegyek 
váltása célszerű lehet, de talán 3 Ft is megfelelne a czélnak, mert ak
kor csakugyan a szegényebb ember a férfiörömök legnemesebbikétől egészen 
el lesz zárva. Pedig azt óhajtandók, hogy a magyar férfi legyen, derék 
férfi mindenkor.Újlaki István, a sárospataki vadásztársaság tagja is
furcsának találta" azon 6 Ft évi kényszeradót, mit a bizottság javaslatba

8/hoz az évenként váltandó vadászjegyért."
Halász Boldizsár képviselő kilenc társával'együtt 1869-ben ujabb 

vadászati törvényjavaslatot terjesztett a tisztelt Ház elé. Ebben kifogá
solták, hogy az előző javaslatok túlnyomó része még az abszolutizmus ko
rában kelt osztrák császári pátensekből származik, s ezáltal nincsenek

9/összhangban hazai törvényeink szellemével. Ez a törvényjavaslat nem em- 
liti a vadászjegyek bevezetését, s talán ebből adódóan a vadászatról" 
szóló 1872. VI.te. sem adóztatja meg a vadászatot.

Három év múlva azonban életbe lépett az 1875. évi XXI.te. a vadá
szatnak és a vadászatra használható fegyvereknek" megadóztatásáról. A 
törvény kimondta, hogy a vadászati jegyet a megyékben az alispán, városok
ban a polgármester adja ki./I.fejezet 2.§./ A vadászati jegyet csak 5o 
krajcáros bélyeggel ellátott, irott kérvény alapján adhatók ki. /I.feje
zet 3.§./ Megállapították a vadászjegy bélyegilletékének az árát. Három
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fokozatot vezettek be: 12, 6 és 2 Ft-ost. Az első a felnőtt éves vadász
jegy, a 6 Ft-os a 2o. életévüket még be nem töltött vadászoké, a 2 Ft-os 
pedig az un. "cselédvadászjegy" volt./ I.fejezet 11, 12.§. / A cselédje
gyet mindig a gazda nevére állitották ki, s a gazdának állandó szolgála
tában álló cselédei használhatták, amikor a gazdával együtt vadásztak.

1875-ben a pénzügyminiszter körrendeletet adott ki / 36.o79.szám 
alatt / a vadászjegyek megújításával kapcsolatos eljárásról. A rendelet 
vonatkozó utasitását egyes törvényhatóságok a törvényben foglaltaktól el
térő módon hajtották végre. A fenti rendelet egyértelműen kimondta, hogy 
az egy évre lefizetett illeték után a vadászjegyeket egy évre kell ki
állítani. Azok a vadászok akik az 1875. év folyamán érvényes vadászati 
jegyet váltottak, 1876. julius 31-ig vadászhattak vele. A befizetett il
leték alapján a vadászjegyeket a hatóságoknak ujabb egy évre kellett ér
vényesíteniük. Ennek ellenére az ország egyes vidékein a vadászjegyeket 
csak 1876. december végéig állitották ki, illetve érvényesítették. A 
félreértések kiigazítására szolgált a pénzügyminiszter 39 167/1867. szá
mú rendelete.̂

A képviselőház 1879-ben többször is tárgyalta a vadászati és fegy
veradó ügyét. A február 15-i ülésen Istóczy Győző képviselő felszólalá
sában elmondta, hogy ezeket az adónemeket a "szerencsétlen állami gazdál
kodás" teremtette helyzet szülte, és 1873-ban túl vérmes reményeket fűz
tek a vadászati jegyadóból befolyó összeghez. Ezek a remények azóta szer
tefoszlottak. A vadászjegyek után befolyt 1875-ben 182 942, 1876-ban 
17o 793, 1877-ben pedig 177 53o forint. Istóczy véleménye szerint "nincs 
egyetlenegy adónem, a mely gyűlöletesebb lenne a nép előtt, mint éppen 
a fegyver- és vadászati adó." A képviselő kérése az volt, hogy e két adó
nem mielőbb szűnjön meg, de legalábbis az árát jelentős mértékben csökkent
sék.

Ezzel szemben többen azon a véleményen voltak, hogy szigorúbban kel
lett volna ellenőrizni ezeknek az adónemeknek a behajtását, s ezáltal
több pénz jutott volna az államháztartásba. A vadászat - mondták "oly

12/luxus, melyet a ki gyakorolni kiván, fizesse is meg." ' Eöry Farkas 
Kálmán a drágább, 12 forintos vadászjegy mellett állt ki. Megemlítette, 
hogy némelyik vadász még a 2o forintos jegyet sem tartotta indokolatlan -



nak. Szóvá tette még, hogy a Földművelésügyi Minisztérium ugyanakkor a 
bejelentett, tervezett vadkimélési és vadszaporitási intézkedéseit a va
dászjegyek árának csökkentése mellett nem tudta volna végrehajtani.1^

1881-ben a pénzügyminisztérium a vadászjegyek tárgyában ujabb kör- 
rendeletet intézett az ország törvényhatóságaihoz. Hivatkozott benne az 
előző év december 11-én / 79 236.szám alatt/ kiadott rendeletére, mivel 

a vadászat megadóztatásáról szóló 1875. évi XXI.t.cikk határozatainak 
módosítása tárgyában kilátásba vett törvényhozási intézkedés csak későb
ben várható." Az 188o. évi rendelet szerint az 1881-re kiadott jegyek 
érvényessége junius végén lejárt. A megujitani kivánt jegyeket, a félév
re eső bélyegilleték lefizetése után, 1881. december végéig állitották 
ki.14/

Mire elérkezett az 1882-es esztendő, addigra a "vadászati és fegy
veradó" kérdésének már egész kis irodalma támadt. A "Vadász- és Verseny
lap", a "Vadász-Újság", a "Vadászlap" és a "Vadászati Érdekeink" egész 
cikksorozatokat közölt ebben a témában. Idézünk most Keleti Károlynak, 
az Országos Magyar Vadászati Védegylet alelnökének, a kiváló statiszti
kusnak a véleményéből!

A hazai vadászközönség - irta - között alig találkozik komolyan 
számbavehetó férfi, ki a vadászati adó üdvös voltát be nem ismerné, mind
össze azt sajnálván, hogy a törvény szigorúbban végre nem hajtatik, és a 
vadászjegyek kiadásánál közegeink nagyobb ellenőrzést nem gyakorolnak 
A fokozottabb ellenőrzés óhaja szinte valamennyi a témában érdekelt 
fél számára fontos volt, aminek a különböző fórumokon hangot is adtak. 
Keleti Károly gondolatát igy folytatta: az egész hazai vadászközönség, 
tehát maguk azok, kik az adót fizetik, és bár terhesnek találják, leszál- 
littatását azért nem óhajtják, mert a vadászjegyek ellenőrzésének még 
mai tyx kezelése mellett is, hatását üdvösnek látják vadtenyésztésünkre 
nézve." Elismerte viszont, hogy számos szenvedélyes vadász van, aki hiva
tali elfoglaltsága miatt évente csak néhány napot, esetleg hónapot va
dászik. Ezek a vadászok jogosan sokallják a vadászjegyért adandó 12 fo
rintot, s vagy nem vadásznak, vagy jogtalanul cselekedik azt. Keleti 
Károly a fent emlitett vadászök részére a havi 2 forintos, vagy negyed
évi 5 forintos "időleges vadászjegyek" kiadását javasolta. Mellesleg
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megemlítette, hogy Németországban is drágul a vadászjegy: az addigi 3 már
kásat 2o márkára kivánják emelni. Keleti ugyanakkor támogatta a "Kupafi" 
álnéven iró vadásztársát, aki úgy vélekedett, hogy "...maradjon minden a 
régi állapotában, hozzászokva a stabilizálódáshoz..., és ne akarjunk ott 
már deformálni a hol az alig néhány esztendős reform már is gyümölcsöket 
kezd teremni." ^

Hanvay Zoltán, a neves kynológus, vadászati szakiró hosszú levélben 
válaszolt a fenti fejtegetésre. Véleménye szerint a vadászjegyadót 12 Ft- 
ról 6 Ft-ra kell leszállítani. A németországi 2o márkás vadászjeggyel kap
csolatban pedig ezt irta: "Igaza van kitűnő ellenfelemnek, hogy Németor
szágban 2o márkáról beszélnek. Tegyük i'el azonban, hogy a felemelés meg
történnék, hát akkor is maként birják önök igazolni azt, hogy Európában 
a legmagasabb vadászjegyadó Magyarországon legyen? Szégyenlem bevallani, 
de Franciaország viszonyait e részben nem ösmerem, azt azonban tudjuk, 
hogy Ausztriában a vadászjegyadó 3 Ft, Angliában 5 shilling...

Keleti Károly véleményével értett egyet az "Egy vadász védegyleti
tag" aláirásu levél irója. "Én tehát a községi vadászterületek köteles
bérbeadására /licitatió utján a többet Ígérőnek/, s határozottan a 12 sőt
2o Ft-os jegyre szavazok..."1^  Volt olyan vadász is, aki azon óhaját
fejezte ki, hogy "a vadászati jegyadó ügye / legyen bár összege 12, vagy

18/akár 2o forint/ mielőbb elintéztessék."
Cserépy Nándor ügyvéd, a késmárki vadásztársulat elnöke is kifejtet

te a véleméynét. Elmondta, hogy egész községek és vidékek voltak az or
szágban, ahol csak egy-két vadászjegyet váltottak, de ennek ellenére min
denki - úgy mint azelőtt - szabadon vadászott. Szerinte a vadszaporodást 
nem a vadászati jegyadó bevezetése, hanem a vadászati törvénynek a vad- 
tenyészetre vonatkozó óvó és védő intézkedései jelentették. Majd igy foly
tatta: "E szerint a vadászati-jegyadó behozatala a vadászati érdekek üd
vös fejlődése és megóvása érdekében éppen nem szükséges, hanem csakis mint 
bármely más luxus-adó csupán állami fiscalisi szempontból igazolható, és 
hogy az kivált 12 Frt-ban megszabva felette terhes azt maga a tömeges nem 
váltás igazolja legfényesebben." Végezetül az 5-6 forintos jegyár mellett 
tette le a voksát.^

1882 márciusában a pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett
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elő a fegyveradóról és a vadászati adóról. Az akkor érvényben lévő 1875. 
évi XXI.t.c. keretén belül bizonyos könnyitéseket rendelt el. Ugyanakkor 
azonban célszerűnek tartotta az egész törvényt ujjáalkotni. Ebből adódó
an figyelembevéve az adózó polgárok jogos igényeit egy teljesen uj 
alapokra helyezett törvényjavaslatot terjesztett be a képviselőház elé.
A leglényegesebb módositásokat külön felsorolta. Ezután a vadászjegyeket
- az eddigi 5o krajcáros bélyeggel ellátott folyamodvány helyett - bélyeg
mentes bejelentésre kell kiadni. A jegyek kiadását az 1883-as évtől kezd
ve - javasolta a miniszter - az alispánok és a polgármesterek helyett a 
kir. adóhivatalok intézzék. A pénzügyminiszter javasolta a vadászcselédek, 
a vad gondozására, vadászterületek őrzésére alkalmazott cselédek, hatósá
gilag felesketett erdőtisztek és erdőőrök stb. részére a teljes adómentes
séget. A mi pedig az 1875. XXI. t.cz.8 .§-ának azon rendelkezését ille
ti, mely szerint az adóév január 1-től deczember 31-ig terjed: a gyakor
lati életből meritett tapasztalat, valamint az 1872. VI.t-czikknek a va
dászati tilalom iránti intézkedése czélszerűbbnek tüntette fel, ha az, 
augusztus 1-ső napjától, a következő év julius 31-ig terjedöleg állapitas- 
sék meg." Nem érintette a törvényjavaslat azonban azokat a vadászokat, 
akik a vadászatot élvezetből, esetleg jövedelmező üzleti megfontolásból 
űzték. Nekik továbbra is évi 12 forint jegyadót kellett fizetniük.^

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet a témával kapcsolatban azon
nal véleményt nyilvánított. Szerintük a vadászcselédek, csőszök, pászto
rok stb. adómentességére tett javaslatot vissza kell vonni. Bevezetése 
esetén ugyanis számos olyan személy nyerne adómentességet, akik törvényes 
jogukat kihasználva, a vadápolás és vadászat romlására, s ezáltal a va
dásztulajdonos kárára használnák fel. Továbbá kérik a vadászati jegyadót 

21/6 forintra leszállítani.
A pénzügyminiszter 1882. junius havában 33 867. szám alatt körrende- 

letet intézett az ország összes törvényhatóságaihoz. Ezt a lépést azzal 
indokolta, hogy az általa előzőleg benyújtott törvényjavaslatot a törvény
hozás nem tárgyalta, és a folyó év első felére kiadott vadászati jegyek 
érvényessége junius hó végével lejárt. Ezért a megújítani kívánt 12, 6 , 
illetve 2 forintos jegyeket "egy évre, vagyis 1882. évi julius hó 1-étől 
fogva 1883. évi junius hó végéig terjedő érvényességgel" állítsák ki. Az
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előző törvényjavaslathoz képest változást jelentett, hogy megmaradt az 5o 
22/krajcáros bélyegilleték. Végezetül, a fenti vélemények befejezéseként,

felmerült egy olyan "szakértői javaslat" is, melyben a vadászati jegyek
ára egy község határára 6 Ft, egy megyére 12 Ft, az egész ország területére
pedig 24Ft lett volna. Ennek a változatnak a bevezetése ellen a vadászok 

23/hevesen tiltakoztak.
Ilyen előzmények után született meg az 1883. XXIII.t.c. a fegyveradó

ról és a vadászati adóról, amely szentesítést nyert 1883. április hó 8-án. 
Idézzünk fel néhán\ fontosabb rendelkezést a törvény első három fejezeté
ből :

a vadászati adó évente 12 forint /9.§/
a 3o napnál rövidebb időre váltott vadászjegy ára 6 forint./lo.§./ 
az adóév augusztus 1-én kezdődik, és a következő év julius 31-én végző
dik. /ll.§./
a fegyver-és vadászati adót fizetőktől az adót a kir. adóhivatalok sze
dik be. /13.§./
a vadászati adót fizetőkről nyilvántartást kell vezetni./22.§./ 
vadászni csak a 12, illetve 6 forintos vadászjegy birtokában szabad./25.§./ 
az elveszett vadászati jegyet 5o krajcáros bélyeggel ellátott kérvény 
ellenében, az eredeti jegyet kiállító adóhivatal ismét kiállítja./5o.§./

Az uj törvényre vonatkozóan 1883-ban a pénzügyminiszter 39 28o.szám 
alatt körrendeletet adott ki. Ebben összefoglalta a régi és uj törvény 
rendelkezései közti különbségeket. Ezek közé tartozott, hogy az uj tör
vény a vadászati adót a régi három helyett - két fokozatban, 12 és 6 
forintban állapította meg. Ugyanakkor mig a régi vadászjegyeket papírra
nyomták, az újaknál már a sokkal tartósabb "iróvásznat" használták erre 

25/a célra.
A "Vadász-lap" juliusi számában a következő rövid hír jelent meg:

Az uj vadászati jegyek, csinosb, nagyobb alakban, mint a tavalyiak meg
jelentek, s augusztus 1-től jövő 1884. julius 31-ig szólnak. Hátlapján a
fegyveradóról s a vadászati adóról szóló 1883. évi XXIII. évi törvényczikk-

26/bői kivonatok vannak. Kár hogy a tilalmi idők elmaradtak az uj jegyekről."
Ezek a vadászati jegyek azután egészen 1921-ig érvényben maradtak.

A korabeli vadászokat élénken foglalkoztatta a külföldi országok vadásza-
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ti jegyadója, éppen ezért az eltelt közel 4o esztendő alatt ebben a témá
ban a szaksajtó számos, érdekes statisztikai adatot közölt.

Franciaországban - irták például 189o-ben - 345 112 darab vadászati 
jegyet adtak kődarabonként 28 frankért. Az ebből befolyt összeg 9 633 136 
frank volt. Azok a községek, melyek a vadászati jegyeket kiállították,
minden jegy után lo frankot kaptak, azaz összesen 3 451 12o frankot. Ez

27/pedig igen tekintélyes összeg volt. Angliában például 1891-ben 65 751 
vadászati engedélyt adtak ki, ezzel szemben fegyvertartási engedélyt 
256 581 személy váltott. Vagyis 19o 727 olyan embernek volt puskája, aki 
nem vadászott. Amerika legtöbb vidékén szabad vadászat volt. A fegyver
és vadászati engedély ismeretlen fogalomnak számított. A vadászok létszá-

28/mát megközelítőleg 25o ooo-re tették. Az Alsó-Ausztriában illetékes 
hatóság törvényjavaslatot nyújtott be a tartományi gyűlés elé, amely sze
rint a vadászati jegyek árát 3 forintról 6 forintra kívánták felemelni.

/Ez idő tájt Csehországban az egy évi jegy lo forint, Morvaországban és
29 /Bukovinában pedig 5 forint volt. /A szaksajtó közlése szerint: Az 

alsó-ausztriai tartományi gyűlés határozat? folytán 1893. decezmber 15-én 
hirdették ki az akkor már szentesitett törvényt, mely a vadászjegyek árát 
Alsó-Ausztriában a kihirdetés napjától évi 5 Frt-ra emeli. Váltani lehet
3 évre érvényes vadászati jegyeket is 15 Frt-ért. "^0//

1896-ban Egerváry Gyula "kir. vadászati felügyelő" egyik cikkében 
azt irta, hogy a vadászatból befolyt összegek az államháztartásnak éven
ként fokozódó és igen jelentős pénz biztosítottak. Ideszámította a vadá
szati és fegyveradót is. Az ezekből befolyt összegek nagyságát tekintve 
a következőket irta: A vadászati adó az utolsó 2o év átlaga szerint 
Magyarországnak 215 6oo, Horvátországnak 85oo, a fegyveradó Magyarország
nak 214 6oo, Horvátországnak 71 8oo Frt adót biztosit évente. Örvendetes 
jelenségnek kell tekintenünk, hogy a fegyveradóból befolyó jövedelem a- 
padása mellett a vadászati adóból eredő jövedelem ugyanolyan arányban e- 
melkedik - annak jeléül, hogy a vadorzás apadásával a vadászatot rendsze
resen űzők száma szaparodik, a miből a vadtenyésztésre nézve kedvező ered
ményeket lehet várni.

Folytatva a külföldi példákat, Poroszországban a vadászjegyekből 1896. 
április 1-jétől 1897. március 31-ig 2 127 lo7 márkát vettek be a következő
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megoszlásban: 136 83o vadászjegyért belföldiek részére 15 márkájával 
2 d52 45o márkát, 16 379 vadászjegyért 3 márkájával 49 137, továbbá 46o 
vadászjegyért külföldieknek 4o márkájával 18 4oo márkát és 998 napi va
dászjegyért külföldieknek 6 márkájával= 5988 márkát. Összesen 154 667 va
dászjegyeit adtak ki 2 125 975 márkányi értékben. Ehhez jönnek még az el
veszített és másodízben kiállított jegyek számszerint 1132 drb 1 márkájá
val, úgyhogy összesen 2 127 lo7 márkát vettek be. Ezenkívül 15 114 hiva-

32/talos, vagyis díjtalan vadászjegyet állítottak ki."
Svédországban a századforduló idején a vadpusztitás aggasztó mére

teket öltött, ezért a kormány kemény kézzel megreformálta a vadászat ü- 
gyét. Bevezették a kötelező vadászati jegyet, melynek három kategóriája 
volt. Az első évi 25 korona, s ezzel az egész ország területén lehetett 
vadászni. A második évi lo korona, s ezzel csak bizonyos tartományokban
vadászhattak. A harmadik 3 korona, mellyel csak 3 napig lehetett vadász - 

32/ni. ' A  véletlenek érdekes egybeesése, vagy a magyarországi vadászati 
törvényhozás alapos ismerete alapján döntött igy a svéd kormány? Nem tud
juk. Tény azonban, hogy minimális különbséggel ugyanazt a megoldást al
kalmazták, amely ellen a magyar vadászok annak idején a leghevesebben til
takoztak.

Egy német szaklapban közölt cikk szerint a német kelet-afrikai 
gyarmat kormányzósága vadászjegyet adott ki, "melyekkel az ott erősen 
űzött dögvadászatnak akarják elejét venni." Az évi jegy ára 5oo rúpia 

akkori pénzünk szerint kb. 48o forint volt. A jegy négy sarkát az e- 
lefánt, orrszarvú, viziló és a kafferbivaly "sikerült" rajzai diszitet- 
ték.34/

A századforduló környékén a vadászkok a világ legdrágább vadász
jegyét Szudánban válthatták. Az angol kormány ezzel az intézkedésé
vel a sok külföldi vadászt akarta kiszorítani az országból.A vadászjegy 
ára átszámítva 65o korona v o l t . ^

A forint után 1892-től az Osztrák-Magyar Monarchia uj fizetőeszkö
ze a korona lett. A koronával való kötelező számolás azonban csak 19oo. 
január 1-jén lépett életbe és 1927. január 1-ig maradt érvényben. 19oo- 
tól egészen 192o-ig a vadászok az éves vadászati jegyért 24 korona adót 
fizettek.
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Az 1921. évi X. t.c. módosította az 1883. évi XXIII.t.c. egyes ren
delkezéseit. A vadászjegyek árával kapcsolatban a következőképpen intéz
kedett: a vadászati jegy évi összege - amennyiben az összjövedelem a 
2o ooo koronát nem haladta meg - 6oo korona. Ha az összjövedelem az 5o ooo 
koronát nem haladta meg, looo korona. Amennyiben az összjövedelem a loo ooo 
koronát nem haladta meg, 2ooo korona. Ha pedig az összjövedelem a loo ooo 
koronát meghaladta 5ooo korona./3.§./ - akik a vadászatot 3o napon belül 
kívánják gyakorolni - összjövedelmüktől függetlenül - egyformán looo ko
ronát fizetnek./4.§./ Számos más módosítás mellett a törvény 1921. 
junius hó 1-jén lépett érvénybe. ^

Ennek az uj fegyver- és vadászati adótörvénynek a végrehajtását sza
bályozta az 1921. évi 62 ooo. számú pénzügyminiszteri rendelet.Ez a ren
delet mondta ki először a vadászati jegyek - egy 6x9 cm nagyságú fény
képpel történő ellátását. "Érvényük az egész ország területére kiterjed 
s csak a vadászcselédek vadászjegyének érvényessége van az alkalmaztatás 
területére korlátozva. Ugyanezeknek a vadászjegyeire fénykép sem kell..."^^ 

A világháború és az azt követő időszak gazdasági és pénzügyi romlása, 
a korona egyre nagyobb méretű inflálódását eredményezte. A kibocsájtott, 
rendkívül nagy mennyiségű papirkoronának az elnevezésen kivül a régi 
aranykoronához semmi köze nem volt. Ezért a pénzszolgáltatások területén 
az értékállónak elfogadott búzában, ill. aranykoronában állapították meg 
a befizetések teljesítését. így aztán fontossá vált, hogy a vadászattal 
összefüggő befizetések minek minősültek.

A fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 1883. évi XXIII. 's az 
1921. évi X. törvénycikk szövege "adónak" minősítette a vadászat és a 
vadászfegyverek után kivetett, évente befizetendő dijat. Az államháztar
tás egyensúlyának helyreállításáról szóló 1924. évi IV. törvénycikkben 
foglalt rendelkezések alapján a pénzügyminiszter azonban vadászjegyek és 
a fegyverek után fizetendő közszolgáltatások diját is újonnan szabályoz
ta. /1924. évi 5oo7.P.M.sz. rendelet./ A miniszter az említett törvények 
hatályonkivül helyezésével a vadászati-és fegyveradót "illetékké" alakí
totta át, egyben megállapította az illetékek lerovásának szabályait. Az 
éves vadászjegyek árát 24 aranykoronában állapította meg. A 3o napnál rö- 
videbb időre váltott jegyekét pedig 5 aranykoronában. Végül a vadászcse-
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lédek vadászjegyét 2 aranykoronában. Ezeket az illetékeket - az adott 
hónapban megállapított értékviszonyoknak megfelelő - papirkorona összeg
ben kellett leróni. A rendelet azt is kimondta, hogy a budapesti vadá
szoknak a kerületi elöljárónál kell vadászjegyigényüket bejelenteni, és 
a "m.kir. központi dij- és illetékkiszabási hivatal" fogja azokat kiálli- 
tani.38/

A "Hubertus" Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósága 1925 
májusában kérelmet nyújtott be a pénzügyminiszterhez - az egyesület által 
összeállított minta szerint - az uj vadászati jegyek elkészítésére. Vál
toztatás azonban még a következő évben sem történt. Kittenberger Kálmán 
az általa szerkesztett lap hasábjain meg is jegyezte: "Mi már kiváltot
tuk a vadászjegyet, de sajnálattal kell látnunk, hogy biz minden a régi
ben maradt.

1926-ban a felhatalmazási törvényen alapuló 163 6oo/1926.P.M.számú 
rendelet 73.§-a valutaváltozás miatt a vadászjegyek árát 1927. január 
1-jétől 24 pengőben, illetve 5 pengőben állapította meg. Azonban a rende
let téves értelmezése és végrehajtása következtében az adóhivatalok a 
vadászokon 27,84 pengőt, illetve 5,8o pengőt hajtottak be. Hiába tilta
koztak a vadászok /" Ha a pénzügyminiszternek ...volt szive írták 
kimondani, hogy 1 aranykorona annyi, mint 1 pengő, akkor legyen bátorsá
ga a 24 koronás vadászati illetéket is 24 pengőben megállapítani, és az 
uj valutánkkal szembehelyezkedő holmi elavult és ma már nem létező arany-
korona-rendszert megszüntetni!"/, évekig az aranykoronához viszonyított40/aktuális szorzó szerint fizették a vadászati jegy árát.

1927-ben az egyik vadászujság szerkesztője, a vadászjegyekkel kap
csolatban levelet intézett a pénzügyminiszterhez. Ebben felsorolta az 
akkor érvényben lévő vadászjegyek hibáit, összehasonlítva azokat a "ré
gi jó világban" kiadott "értékes, tartalmas" vadászjegyekkel. Elismerte 
azonban azt, hogy a régi jegyeknek is volt egy hibájuk. Nevezetesen az, 
hogy sem fénykép, sem pedig aláírás nem volt rajtuk. Emiatt aztán gyakran 
előfordult, hogy egy jeggyel akár egy egész falu is vadászott. A vadászok 
számtalanszor kérték az illetékes hatóságokat, hogy a rengeteg vissza
élés megszüntetése végett, fényképes vadászjegyeket adjanak ki. Kérésü
ket a hatóságok a raktáron meglévő, és előre elkészített nyomtatványkész
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letre történő hivatkozással évekig elutasították. Mikor végre 1921-ben 
elfogyott a nyomtatványkészlet, kiadták az uj,fényképes vadászjegyeket.
A szerkesztő levelében azt is megírta, hogy a vadászok nagy érdeklődés
sel várták az uj jegyet. Megjelenése után azonban csalódottan nyilat
kozták: kaptunk egy nagy papiroslepedót, amelyet hatszor kell ide- 
oda hajtogatni, hogy a tárcába beférjen és amelynek a hátlapja bár 
ráférne a vadászati törvény fele - teljesen üres." Befejezésül a szer
kesztő a vadászok nevében arra kérte a pénzügyminiszter urat, hogy 
"...legyen szives sürgősen intézkedni az iránt, hogy a vadászjegynyom
tatványok üres hátlapjára az a bizonyos és nagyon szükséges 'Kivonat'
még folyó év augusztus 1-éig rákerüljön - ha már uj, jó, kisebb nyomtat-

41/ványról szó sem lehet, még a régi, rossz, nagy el nem fogy."
Alig néhány hónappal később megjelentek az uj vadászati jegyek, me

lyeknek alakja, szövege és beosztása egyaránt megfelelt a vadászok ki- 
42/vánságának.

Ezzel szemben néhány évvel később a "Nimród Vadászujság" hasábjain 
hosszú és részletes cikkben elemezték a vadászjegyek hibáit. A cikk Író
ja vadászember lévén - nem tartotta szerencsésnek a nemrégen megjelent 
uj vadászjegyek alakját sem. Szóvá tette, hogy a jegyek még összehajto
gatva is nagy helyet foglalnak el, különösen nyáron amikor a vadász "...ke
vés, könnyű és zsebekben szűkölködő ruhát szokott hordani." Azt is meg
jegyezte, hogy felesleges költségnek tartja a vadászjegyeken lévő fényké
pek évről-évre történő cseréjét. Talán a legfontosabb változtatásnak, a 
vadászjegyek hátoldalán lévő "Kivonat" elhagyását tartotta. Ezekben ugyan
is a tilalmi idők voltak vadfajonként felsorolva. Mivel gbban az időben 
-irta - a tilalmi időket évente módosították /85 ooo/1925., 73 6oo/1927. és
18 ooo/1929. F.M. sz. rendelet/ a vadászok nehezen tudták megállapítani, 
hogy melyik az éppen hatályos rendelet. így aztán még a korrekt vadászok
kel is megesett, hogy a kivonatban bizva, vadászati kihágást követtek el. 
Befejezésül azt javasolta, hogy a kivonat elhagyásával uj vadászjegyeket 
készítsenek, mégpedig azért indokolta "...mert ha újból hamarosan

4 3 /megváltoztatják a tilalmi időket, a miatt ismét hibás lesz a jegy.
193o-ban kitört az egész világot sújtó gazdasági válság, melynek ne

gatív hatása a vadászok népes táborát sem kerülte el. Az 1931. évi XXVI.
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t.c.4.§-ának 1 . bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadták az 
51oo/1931. M.E. rendeletet, mely a vadászati adót 24 pengőről 3o, illet
ve 6 pengőre emelte. A vadőrök jegyeiért pedig 3 pengőt kellett fizetni.
A drágulás következményeként a kiváltott vadászjegyek száma évről-évre 

44/rohamosan csökkent.
1934 tavaszán a pénzügyi kormányzat ujabb terheket kivánt a vadá

szokra róni. Fontolgatta például egy üzletember javaslatát, amely sze
rint kötelező szavatossági biztosítást vetettek volna ki a vadászati bal
esetekre. Ezek diját az adóhivatalok által a vadászjegyek kiállításakor 
hajtották volna be.

Két évvel később ismét terítékre került a téma, azonban ezt 28 ooo 
vadász nevében a következő indoklással utasították vissza: "Azért az évi 
ötszáz balesetért, amit szeles és 'képesitésnélküli' vadászok okoznak, 
nem lehet 27 5oo vadászt arra kényszeríteni, hogy értük a könnyelműen pu-
fogtatókért, adót fizessenek a biztosítótársaságoknak! Az fizessen, aki

45/vétkes és nem az ártatlanok!"
Az 1938/39. évi vadászati statisztika adatai szerint a Felvidék 

és Kárpátalja nélkül az államkincstár bevétele a vadászjegyek és a 
fegyverigazolványok illetékéből 9oo ooo pengő volt.^^

Az 1939/4o-es tél kipusztitotta az ország nyúl- és fácánállományának 
75 %-át, és a fogolyállomány 95%-át. így aztán nem nagyon volt mire va
dászni. Emiatt az ország vadászainak csak 5o%-a váltotta ki a vadászje
gyet. Ez azonban igen érzékenyen érintette az államkincstárt, aminek kö
vetkezményeként a pénzügyi kormányzat a vadászjegyek árát 3o pengőről 5o 

47/pengőre emelte.
Alig két év múlva a 345o/1943.M.E. rendelettel a vadászjegyek árát

1943. augusztus 1-jétől kezdődően loo pengőre, a vadőrök jegyét pe- 
48/dig lo pengőre emelték.

1944-ben a földművelésügyi miniszter és a német hadsereg parancsnoka 
közös megállapodásban szabályozta a német hadsereg magyarországi vadásza
tát. Azoknak a "hazánkban állomásozó" német katonáknak, akik a vadászte
rülettel rendelkező tulajdonosok, illetve bérlők meghívására vadászni 
szándékoztak, parancsnokuktól egy "Vadászati igazoló lap" kiállítását 
kellett kérniük. Az igazoló lapot viszont csak azok kaphatták meg, akik
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érvényes német vadászati jeggyel rendelkeztek. Végül a megállapodás ki
mondta, hogy A magyar vadászati törvényben, valamint rendeletekben 
megállapított tilalmi idő betartása a német hadsereg számára is kötele- 
2Ö."

A háború befejezése után a vadászati jog a magyar államra szállt, 
és a vadászati jog hasznosításából befolyó jövedelem a magyar államot 
illette. Vadászati jegyet ezután csak azok kaphattak, akik valamely jó
váhagyott alapszabállyal rendelkező vadásztársaság tagjaként, fegyver- 
tartási engedéllyel rendelkeztek. Miután ezek az alapvető változások a 
vadászatban egy merőben uj korszak kibontakozásának kezdetét jelentették, 
ezért a vadászjegyek időbeli további feldolgozása már egy másik dolgozat 
témája lehet.
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fegyveradó leszállítását kéri. MVu.1936. 321.
Az aranykoronával kapcsolatos véleményekre lásd/b/: GY.TAKÁCH Gyula: 
Utazás a vadászjegyilleték, halászjegyilleték, fegyverilleték és más 
illetékek körül. MVu.1927.418.

41/ GY.TAKÁCH Gyula: Más vadászjegyet kérünk! A pénzügyminiszter úr 
figyelmébe. MVu.1927.3o5.

42/ Az uj vadászati jegyek.NVu.1927.396.
43/ PATAKY István: A "vadászjegy"-ről. NVu.193o.48o.
44/ Lásd: 4o/a.
45/ Megint veszedelem fenyegeti a 28.ooo vadász bugyellárisát és szabad- 

rendelkezési jogát! MVu.1936.289.
46/ GLÚSER Dezső: A vadászatra vonatkozó egyéb tudnivalók:

In: A hivatásavadász. Szerk: N.KISS Géza-FÉLIX Endre-GLÓSER Dezső. 
Bp. 1942.
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47/ A pénzügyminisztérium figyelmébe. MVu.1941.324.
48/ Megdrágult a vadászjegy. Vu.1943.333.
49/ Hogyan vadászhatnak a német hadsereg tagjai Magyarországon? 

E.L.1944.293-294.

rövidítések

Bp.= Budapest
E.L. Erdészeti Lapok
Et.Közl. Erdészettörténeti Közlemények
MVu.= Magyar Vadászujság
NV1.= Nimród Vadászlap
NVu. =Nimród Vadászujság
VI. =Vadászlap
Vu. Vadászujság
VV1.= Vadász és Versenylap


