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ÉRDEMES 
VÉGIGGONDOLNI!
1997-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfi
zetése 1800 forint amelyet bármely postahivatalban 
„Belföldi postai utalványon" lehet befizetni a Vadászati 
Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvez
mény közül választhatnak előfizetőink:

A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, 
amennyiben beküldik belépési nyilatkozatukat és decem
ber 31-éig befizetik az 1997. évre szóló tagdíjukat - ez az 
összeg 1500 forint - automatikusan, térítés nélkül jár a 
VADÁSZLAP és igénybe vehetik az egyesület egyéb vá
sárlási kedvezményeit. (Részletesen lapunk 9. oldalán ol
vashatnak a belépés feltételeiről.)

Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti 
tagjainak vagy ismerőseinek név- és címlistáját (mi
nimum 15 előfizetőt) és egyösszegben fizet elő a lap
ra december 31-éig, a személyenként 1650 forintos 
kedvezményből további 5 százalékos bonust adunk a 
számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a 
pontos név- és címlistát szíveskedjenek megküldeni, 
amelynek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás 
számlát vagy befizetési csekket küldünk.)

A hivatásos vadászoknak, vadőröknek - a rész
vénytársaságok kivételével - ingyenes a Magyar VA
DÁSZLAP 1997 áprilisától, ha megküldik munkaadójuk 
nevét és címét. Nekik 1997-re csak 450 forintot kell „Bel
földi postai utalványon" december 31-éig befizetniük.

Ahogy tavaly, idén is Önök döntenek, 
melyik kedvezményünket veszik igénybe!?

Címlapon: Téli őzbak -  Magyar Ferenc fotóművész felvétele

M E G J E L E N I K  H A V O N K É N T  
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN

K'adO-fószorkes/tó Csako Sándor • Felelős STorkovtö Homonnay Zsombor 
Tervezőszerkesztő Kun Gábor Szerkesztőségi titkár Lukácsné Kocsis Marianna 

A s/o'kosTtösi-'g ovn'o/ési cimo 1245 Budapast Pf 1209 
Kiadja a Vadászat* Kulturális Egyesület •

A szerkesztőség és a kmdó dme 1054 Budapast V.. Honvéd u 8 IV. 3.
Telefon/fax 131 43 68 

A Magyar VADÁSZLAP e»őf zethető „BeHóW postautaványor" a szo'kosztőség 
levelezési elmén, átutalással a Takarékbank Rt -nél vezetett 11500102- 

10004115 s/ámú számúra. vagy a Nrlapkézbes'tőknél. a posta'vvata okben. 
Terjeszt- a Hirker R t . az NH Rt és az a temathr terjesztők 

Előfizetési díj 1997-re: 1800 forint.
ISSN  1215-8159 

®
Athenaeum Nyomda Rt. 96 0686 

Felelős vezető: Hupjan József vezérigazgató

E G Y  S Z Á Z A L É K
Bár a vadászok többségét hidegen 
hagyják a napi politika cívódásai. de 
gondolom, rajtam kívül sokakban 
fölvetődött a gondolat a kulturális 
közcélokra felajánlható személyi jö
vedelemadó egy százalékának parla
menti megszavazása után. Végre 
adó(dott) egy lehetőség - amellyel 
akár okosan is lehetne élni - és arra, 
hogy a civil kurázsi megmutathassa, 
mire képes a jó célokért.

A sorok írásakor még azon folyt a 
vita, hogy az APEH részére jövőre 
még megoldhatatlan a lebonyolítás, 

és csak 1998-ban képesek egy megadott címre pénzt külde
ni. de akkor 2 százalékot postáznak majd. Egyelőre azonban 
maradjunk az 1 százaléknál, szemben azzal a sokkal, amely
nek eltékozlásába sok beleszólásunk amúgy sincsen.

Annak idején, amikor az I. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencián - egyebek között - éppen a kulturális értékek 
intézményes mecenatúráján törtük közösen a fejünket, nem 
kínálkozott még ez a lehetőség. Meg kell ragadni mindent, 
mert úgy gondolom, a vadászok nem tudnak és nem is akar
nak belenyugodni abba. hogy elhivatottsággal úzott szen
vedélyük alapjait meg ne teremtsék Az elmúlt hónapok ese
ményei bizonyára már minden kétkedőt meggyőztek afelől, 
hogy magunknak kell kezünkbe venni sorsunkat, mert ha té
továzunk vagy késlekedünk, helyettünk senki sem fog lépni. 
Végtére is kinek fontos ez? Bizonyára nem a ma létező, hol
nap megszűnő intézményeknek, „jogi személyeknek", a po
litika jégpályáján csúszkáló, elbukó vagy éppen foltápászko- 
dóknak... és még lehetne sorolni.

Itt volna a lehetőség arra. hogy mindenki, akinek a vadá
szat ügye fontos - segíthessen, és úgy támogasson egy szá
munkra szent ügyet, hogy ahhoz semmiféle külön terhet 
nem kell külön viselnie. Mindannyian tudjuk: a talpraállás- 
hoz, az érték megmentéséhez, azok létrehozásához minde
nekelőtt pénzre van szükség. A mai világban - akarjuk, nem 
akarjuk - ez szab határt a vágyaknak, az elképzeléseknek, és 
a legjobb szándék is hamvaiba holt. ha hiányzik a megvalósí
táshoz szükséges anyagi erő.

Megalapításakor ilyen feladatokra vállalkozott a „Magyar 
Vadért!" Természet és Környezetvédelmi Alapítvány, amely 
pályázati úton támogatja mindazokat, akik küzdelmeket vál
lalva tenni akarnak.

Hányszor, de hányszor érvelünk, vitázunk, hogy mi min
dent is tettünk, mi. vadászok. Hála Istennek, hosszú a sor. 
még akkor is. ha egyesek a pálya széléről annyira kétségbe 
vonják. Nem számít, mert mi tudjuk, látjuk, érzékeljük - jár
va a területet, még akkor is. ha a közelmúltban sok minden 
veszélybe került.

Ezúttal azonban egy talán soha nem látott új lehetőség 
adódott. Élni kell vele. mert ahogy az már a jó dolgokkal tör
ténni szokott, igen hamar véget érnek.

Az adományozónak - legalábbis elvileg - nincs más dolga, 
mint a jövő évi adóbevallásán nyilatkoznia arról, hogy az adó
jának 1 (azaz egy) százalékát, milyen kulturális közcélra kí
vánja adományozni. Az összeg átutalásáról az adóhatóság
nak kell gondoskodnia, még akkor is, ha ma még megoldha
tatlannak tartja. A megmaradó 99 százalék ugyanis ezt bő
ven fedezi, és így nem olyan rossz az üzlet.

Az alapítvány címe: 1054 Budapest, Honvéd u. 8.. egy
számlaszáma: 11705008-20207780.

Itt a lehetőség arra. meg
mutassuk. hogy mindezek
ről nem csak beszélni tu
dunk. hanem ha kell. tenni 
is!

felelős szerkesztő



KI GONDOLTA EZT KOMOLYAN?
Belelátva innen is, onnan is az átala
kulás kulisszatitkaiba, a címben feltett 
kérdés fogalmazódott meg bennem. 
Végre van vadászati törvény, mégpe
dig jogtörténeti jelentőségű megoldá
sokat tartalmazó (lásd a hatálybalépé
sét), van végrehajtási rendelet (talán 
kicsit későn jött) és mindenkinek van 
bőven tennivalója is. A földtulajdono
sok őszi szántások közepette a szük
séges Magyar Közlönyökkel kezük
ben böngészik a hirdetményeket (már 
amikor nem a sajátjaikat szerkesztik), 
szaladnak a földhivatalba, s ki tudja 
még hová ..bizonyítékokat" beszerez
ni, készülnek a mindent eldöntő hatá
rozathozatalokra...

Ahogy azt Móricka képzeli. Ju 
dom. jogállamban élünk. Ám ez az én 
értelmezésemben nem azt jelenti, 
hogy mindenkinek annyi joga van, 
amennyiről így-úgy tudomást szerez. 
Mert ha úgy lenne, akkor rabszolga- 
tartó államnak is minősülhetne a mi 
kies hazánk. Persze a jogalkotót is 
megértem: a jogok gyakorlásának elő
feltétele az érintettek arra való érettsé
ge. Ezt az érettséget pedig jószándé- 
kúan megelőlegezte nekünk...

Ne háborogjunk tehát, a földtulaj

donosok azt a néhány száz. esetleg né
hány ezer forintot így is, úgy is meg
kapják. legfeljebb nem zavarják fö
löslegesen a „nagyok” játékát. Mert a 
vadászok ezzel a megoldással csak 
nyertek... mindenesetre keserű tapasz
talatokat mindenképp, mert rájöhet
tek. hogy tényleges érdekképviselet 
nélkül úgy húzták ki a szőnyeget aló
luk, hogy szinte észre sem vették.

Valaki talán azt gondolta, hogy az 
atomizálódott és érdekeik, lehetősé
geik szerint százféleképp rétegződött 
magyar vadásztársadalom érett erre az 
átalakulásra?

A jegyzők eközben nem érettségü
kön gondolkodnak, hanem azon. hogy 
megfelelő előkészítés és tájékoztatás 
híján megint velük „fogatják a vere
bet". Ók jogértő emberek, a közlönyök 
is a rendelkezésükre állnak - mégsem 
látnak egészen tisztán. A napokban 
(október 29-én!) alkalmam volt részt 
venni egy jegyzői értekezleten. Mond
hatom, a jogalkotónak is tanulságokkal 
szolgált volna. Az egyébként is túlter
helt jegyzőket, akiknek látszólagos jo
gosítványok mellett elsősorban kötele
zettségeket juttattak, szinte megoldha
tatlan feladatok elé állították. A tájéko

zatlan (és ezért távolmaradó) földtulaj
donosok helyett persze ők szavazhat
nak - látszólag tehát komoly szerep ju
tott nekik.

A gyakorlatban azonban értetlenül, 
jogszabályi eligazítás nélkül álltak az 
ilyen-olyan hirdetményekkel elébük 
járuló vadászok kérdései előtt, s újra 
csak azt érzik, hogy „hivatásos bűn
bakként" őket találták meg. Mert 
hogy a port rajtuk fogják elverni, 
akármi is lesz, az biztos: ők vannak 
legközelebb a tűzhöz, őket égeti meg 
legelőször.

A törvényesség miatt elzarándo
kolhatnak minden határozathozatalra, 
megpróbálhatják megállapítani az ál
taluk képviseltek tulajdoni hányadait
- de, hogy ez különleges furfangok 
nélkül lehetséges a mai állapotok kö
zött. azt megint csak Móricka képzel
heti.

A jegyzők azonban nem képzelhet
nek semmit, esetleg várhatják, hogy a 
kényszerhasznosítás keretében még 
.Jcényszerképviselőnek" is megteszik 
őket.

És aki földtulajdonos, vadász, 
jegyző még komolyan is gondolta, és 
a jogszabályokat betartva megtette a

szükséges lépéseket, azon veheti ész
re magát, hogy őt nem vették komo
lyan. Mert ha odafigyelve és szabá
lyosan járt is el, egy esetleges határvi
ta, vagy a kisebbségben maradt tulaj
donosok kezdeményezése esetén, az 
ezeket követő egyezség hiányában 
(mert ugye azt senki sem gondolja ko
molyan, hogy utólag egyezséget köt
nek az ellentétesen érdekeltek) a va
dászterület határának megállapításá
nál a vadászati hatóság mondja ki a 
döntő szót. Ugyanúgy, mintha az ér
dekeltek érvénytelen határozatot hoz
tak volna, vagy még a határozathoza
talra sem vették volna a fáradságot.

Mindebből levonhatnánk azt a ta
nulságot is, hogy sokkal egyszerűbb 
lett volna, ha a hatóság által megjelölt 
határok - melyekhez előbb-utóbb 
úgyis eljutunk - nem képeztek volna 
„vitaalapot” .

Igen ám, de akkor a demokrácia, a 
tulajdon szentsége és a jogállamiság 
csorbát szenvedett volna. Tehát ezért 
vélelmezett minket „érettnek" a jogal
kotó.

Kár, hogy ó sem gondolta ezt ko
molyan...

Faragó

L E S Z - E  T I L A L O M ?
A N N A K  E L L E N É R E . H O G Y  A Z  Á T A LA K U LÁ S  FO LY A M A 

TÁ BA N  IN K Á B B  A  JO G I K É R D É S E K R E  K E R E SE T T  V Á 
LA SZ T  A  G YA K O RLA T , JÓ C S K Á N  A K A D N A K  K É R D Ő JE 
LEK  A  S Z Ü K E B B E N  V ET T  SZ A K M A I K É R D É S E K  V O N A T 

K O ZÁ SA IBA N  IS . SZ Á M T A LA N  R É M H ÍR , PLET Y K A  IS  
T E R JE N G , H ISZ EN  S O H A S E M  SZŰ K Ö LK Ö D T Ü N K  

A  JÓ L  É R T E S Ü L T E K B E N . AZ E LM Ú LT  H Ó N A P A K TU A 
L IT Á SA IV A L  K E R E ST Ü K  FÖ L  VAJA I LÁSZLÓT. AZ FM  

V A D G A Z D Á LK O D Á SI É S  H A LÁ SZA T I FŐ O SZ T Á LY Á N A K
V E Z E T Ő JÉ T .

A törvényben sok helyütt említett va
dászati felügyelőségek kérdését a 
szaktárcának a jövő év július 1-jéig kell 
megoldania. Az új agrárigazgatási egy
ségek terveinek egyeztetése folyik, igy 
a hatósági felügyelet kérdése a jövő év 
második felében válik gyakorlattá.

Az országos vadgazdálkodási kör
zethatárok kialakításra kerültek, ame
lyeket az új vadászatra jogosítottaknak 
majd az üzemtervek elkészítésekor 
kell figyelembe venni. Ennek kapcsán 
alakulnak majd meg a körzeti és orszá
gos vadgazdálkodási tanácsok, áme
nek garantálják a körzettervek szakmai 
megalapozottságát, munkájukkal se
gítik a feladatok végrehajtását. Sok 
helyütt gondot jelenthet majd az, hogy 
az összes alapadat az ún. .anyatársa
ság" teljes területére vonatkozik. így 
az átrendeződés után egyes területré
szekre vonatkozóan nem áll rendelke
zésre többéves teríték- és létszám- 
becslésadat. A főosztályvezető tájékoz
tatása szerint ezt a gondot a szakértők 
megoldják Egyébként a szakértői lista 
az FM Hivatalokban minden érdeklődő 
számára rendelkezésre fog állni

Lejárt az úgynevezett különleges 
rendeltetésű vadászterületek beadási

kérelmének határideje. 76 kérvény ér
kezett be. amelyből 14 nem felelt meg 
az előirt követelményeknek. 21 pedig 
kimondottan a természetvédelmi terü
leteket érintette. A fennmaradtak túl
nyomó részének indoka is egyfelől 
génkészletvédelmi. másfelől termé
szetvédelmi volt. A szükséges egyez
tetések után a döntések az új vadász- 
területek kialakításával egy időben vár
hatóak a jövő év első negyedévében. 
Sokan ugyanis a jelzett fogalom alatt 
valami egészen mást értettek, így az 
oktatáson, kutatáson kívül a különle
ges rendeltetésnek kizárólag vadvédel
mi jelentősége van A döntés viszony
lag hosszú határideje pedig arra szol
gál, hogy a területkialakítás ne befolyá

solja a tulajdonosi kezdeményezése
ket.

Utoljára, de korántsem utolsósor
ban szólni kell az átmeneti időszakra 
szóló vadászati jog fólfüggesztésének 
lehetőségéről. Ezzel kapcsolatban ter
jedtek el a legszélsőségesebb véle
mények. A 28/1996. (X 10.) FM ren
delet kimondja, hogy a vadászait ha
tóság a külön jogszabályban foglalt 
eseteken túl a vadállomány védelme 
érdekében a vadászterület egészére, 
vagy annak egy részére, továbbá 
meghatározott vadfajokra határozat
ban, legfeljebb 1997. március 1-jéig 
terjedő hatállyal vadászati tilalmat 
vagy korlátozást rendeljen el. Ugyan
akkor viszont a vadászati hatóság arra

is jogosult, hogy a vadászatra jogosult 
1996. évre érvényes éves vadgazdál
kodási tervének hatályát határozat
ban 1997. március 1-jéig meghosz- 
szabbitsa..."

Az természetes, hogy az új bérlő 
abban érdekelt, hogy a régi már ne 
vadászhasson, a régi viszont joggal 
ragaszkodik a jóváhagyott lelövési ter
véhez. hiszen a bevált gyakorlat sze
rint a tarvad idénye még hátravan, 
legalábbis a hagyományok szerint. 
Nem kell jóstehetség ahhoz, hogy fel
jelentő levelek tömegét fogják kapni a 
felügyelők, akik saját hatáskörben 
mérlegelve igyekeznek majd meghoz
ni az előirt határozatot, eleget téve az 
államigazgatási szabályoknak Az is 
biztos, hogy egyes területeken a tiltás 
már ma is késő volna, másutt viszont 
az erdei károk elhárítása érdekében 
nem mellőzhető a tervezett mennyi
ség elejtése. így van ez annál is in
kább, mert a keletkező kár felelőssé
ge azt a vadászatra jogosítottat terhe
li, amely a károsítás időszakában volt 
a vadászatra jogosult. A haszonbérleti 
díjak mértékében hivatalos .irányel
vek" nem várhatók.

-H-
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N A R K O T IK U M
INTERJÚ ERDÉSZ FERENCCEL

Hogyan lesz vadász egy „tősgyökeres pesti gyerekből"?... aki annak ellenére, hogy az Agrártudományi Egyetem 
mezőgépjármü karán mérnökként végzett, soha életében nem dolgozott, nem lakott vidéken.

Erdész Ferenc (59) édesapjától 10 éves korában kapott egy légpuskát, és gyakran elkísérte a horgászatokra, 
s bár eddig nem volt területes vadásztársaság tagja - élményekben és trófeákban - igen gazdag vadászmúlttal rendelkezik.

- Apám megszállón horgászmivolta meg
határozó motívum volt az életemben. Al
bertfalván. a Duna melleit laktunk, és ami
kor csak tehettük, sok időt töltöttünk 
együtt a vízparton. Feltehetően ezek az 
együttlétek alakították ki bennem a vonzó
dást a természet, a vizek-tavak. az erdők- 
mezők iránt. Aztán az életem úgy alakult, 
hogy az egyetem elvégzése után külkeres
kedő leltem, öt évig dolgoztam Berlinben 
és három évig Irakban. így igazán nem volt 
lehetőségem itthoni területes vadásztársa
ságba kerülni. Azért a vadászat, mim vala
mi megmagyarázhatatlan vágy. mini a ter
mészethez kötődő élmények kifogyhatat
lan tárháza... mindig dobogott bennem. E/t 
tudtam, hiszen olvastam a magyar és né
met nyelvű könyvekben, ismertem a 
klasszikusoknak minősülő neves vadászok 
leírásaiból, de nem gyakoroltam.

- A másik meghatározó motívum 
szerintem a sport, a mozgásigényem ki
elégítése volt. Már kölyökkoromban fo
ciztam. egészen a Fradi ..fakócsapatáig" 
jutottam... és ma is teniszezem és télen 
síelek. Szükségem van a fizikai meg
próbáltatásokra. arra. hogy aktívan, 
koncentráltan megmozgathassam az iz
maimat. És erre kiválóan alkalmas a va
dászat. hiszen néha lehetetlen terepeken 
és nem aszfalton kell a vad nyomában 
járni... amíg a térdeim bírják.

- A vadászat tényleg olyan, mint a 
narkotikum, az ember igyekszik min

den alkalmat megragadni, hogy hozzá
juthasson. hogy részese lehessen azok
nak az élményeknek, amit semmi más 
nem pótol.

-A feleségem és a barátaim már kez
dik megszokni, hogy lassanként minden 
ruhadarabom zöld vagy legalábbis zöld 
tónusban játszik... észre sem vettem, 
hogyan alakult át. hogyan vált „vadá- 
sziassá" az ízlésem.

- A róka vadászata a kedvencem, 
mindegy, hogy lesen ülve, cserkelve 
vagy sípolva, lyukból ugrasztva vagy 
hajtásban vadászhatok rá... talán azért, 
mert szerintem a vadászható vadfajok 
közül a legszínesebb az egyénisége.

- Nem a lövés számomra a fontos és 
nem ..hajtottam" soha az úgynevezett 
vadászati rekordok elérésére. Számom
ra ugyanolyan élmény a sutázás. a lö
vést megelőző látvány, a bírálat, mint a 
trófea. Tavaly ózbakvadászat közben 
életemben először láttam borítást, fan
tasztikus volt... eszembe sem jutott a lö
vés és nem érdekelt a barátom megjegy
zése. akinek aznap sikerült egy bakot 
terítékre hoznia, hogy mindketten azt 
rakhatjuk a falra, amit lőttünk.

- Kivétel ez alól az afrikai vadászat, 
ahová kifejezetten a trófeáért mentem. 
Eddig háromszor volt alkalmam Zim
babwében vadászni (remélem, hogy jö
vőre is megyek), ahol majdnem minden 
afrikai v adfaj megtalálható és vadászati 
szempontból nagyon jó körülmények 
vannak.

- Három golyós és két sörétes pus
kám van... márkás termékek. Annak 
idején az édesapámtól tanultam, hogy 
mindenből a legjobbat kell megvenni. 
(Talán nem véletlen, hogy Erdész Fe
renc a Mercedes-Benz Hungária Kft. 
kereskedelmi igazgatója.) A távcsöveim 
is ennek megfelelően drágák és márká
sak. Golyóval elfogadhatóan lövök, sö
réttel ..állatvédőnek" számítok. Csodá
lom azokat a vadászokat, akik golyóval 
és söréttel is egyformán jól lőnek.

- Nem vezetek igazi vadásznaplót, 
de minden vadról - távirati stílusban -

két-három szavas jegyzetet készítek... 
talán majd egyszer, ha sok időm lesz a 
visszaemlékezésre, összegyűjtöm az él
ményeimet.

- Soha nem vagyok ideges a vadá
szat közben, nem ismerem a lövés előt
ti vadászlázat... a lövés utáni remegést 
viszont igen. Feszült vagyok, de a hibá- 
zásaim nem írhatók az idegesség szám
lájára. Nincs bennem csalódottság a hi* 
bízás miatt - mindig tanul az ember -. 
viszont nagyon meggyötör a sebzés. 
Hál Istennek ritkán fordul elő velem.

- A nagy álmom, hogy farkast, jávor- 
szarvast és kószáli kecskét lőjek. Ponto
san tudom, hogy ez az álom nem a vélet
lenen. sokkal inkább a pénztárcám vas
tagságán múlik... de hát sokáig az afri
kai vadászatban sem bíztam, mégis si
került valóra váltani.

- Nem akarok elefántot vagy medvét 
lőni... túlságosan sok emberi tulajdon
ság van bennük. Egy grizzlyvel azért 
kivételt tennék, ha egyenlőek lennének 
az esélyeink... s ha a vadászatát meg 
tudnám fizetni.

- Hogy mennyit vadászom? 
Amennyit a feleségem elvisel... de ha 2- 
3 hétig nem készülődöm, nem szervez- 
kedek... már megkérdezi: mi van? És ez 
nagyon jólesik egy kellemes, rendezett, 
boldog házasságban, amelyben jól ér
zem magam.

dór-

„A vadászati jogot gyakorolni érdemes”
ezzel a címmel jelent meg - feltehe
tően fizetett hirdetésként - a Magyar 
Bérkilovó és Független Vadásztársa
ságok Országos Szövetségének a vé
leménye több vidéki napilapban... 
amelyet képtelenek vagyunk szó nél
kül hagyni.

Észrevételeinket azzal kezdjük, a 
fent említett szervezet soha egyetlen 
közgyűlésén nem hozott olyan hatá
rozatot. amelyben felhatalmazta vol
na a „vezetőit", hogy a szervezet ne
vében véleményt nyilvánítsanak... 
ennek ellenére „jó nevű" elnöke 
úton-útfélen hangoztatja - néhány el
medús barátjával közösen kialakított
- hihetetlenül bárgyú „álláspontját".

Ebben az „álláspontban" az áll. 
hogy a „szervezet" által végig kemé
nyen torpedózott „új törvények végre 
lehetőséget kínálnak arra, hogy a 
földtulajdonosok, földhasználók... 
maguk vadásszanak, fejlesszék a fa
lusi turizmus mellett a vadászturiz
must. vadászvendéget hívjanak. vagy 
a szabad piacon értékesítsék a vadá
szati lehetőséget és a vadhúst, tulaj

donuk arányában osztozzanak az elér
hető h a sz n o n és most tessék fi
gyelni: - „ teljes mértékben mente
süljenek a vad és a vadászat által oko
zott károk terheinek viselésétől''.

Kérdésünk: ha a földtulajdonosok 
vadásznak, ki fogja megtérítem a vad 
és gépjármű ütközésekből keletke
zett károkat, ki fizeti a törvényben 
előírt vadőrt, vadvédelmi hozzájáru
lást... hogy csak a nagyobb tételeket 
említsük.

Félelmetes demagógia azt állítani, 
hogy ha a földtulajdonosoknak az az 
egyetlen jó választásuk, ha ellenáll
nak a „hamis ígéreteknek, félreveze
tésnek. zsarolásnak, fenyegetésnek" 
és saját maguk gyakorolják a társult 
vadászati jogukat. Megtehetik, de ha 
semmi mást nem. legalább vadászje
gyet kell váltaniuk... amit kiválthat
nak. ha leteszik az állami vadászvizs
gát és felszerelkeznek, mint vadá
szok.

Kérdésünk: kiszámolta ezt valaki, 
hogy mennyibe kerül ez egy földtulaj
donosnak?

És ha ezt nem teszik, ha nem gya
korolják. hanem hasznosítják a vadá
szati jogukat, akkor - és erre is érde
mes némi figyelmet fordítani - idéz
zük „ csökken a föld vadászati hoza
ma és annak megfelelően a piaci ér
téke. haszonbérleti dija vagy - maj
dan - ára is.

...A vadkár megtérítésének az esé
lye minimálisra csökken."

Próbáljuk meg elképzelni a fent 
említett „fantomszervezet" vélemé
nye alapján kialakuló helyzetet: a 4-5 
hektár földdel vagy akár 100 hektárral 
rendelkező földtulajdonos úgy dönt. 
március 1-jétől egyes-egyedül ő fog a 
foldjén-erdejében vadászni Mmt tud
juk. ezt törvényesen nem teheti, 
mert kénytelen társulni a többi ha
sonlóan döntő földtulajdonossal, hi
szen egy vadászterület nem lehet ki
sebb 3000 hektárnál. Tételezzük fel. 
hogy megegyeznek valamilyen mű
ködési formában, sót valamennyien - 
pénztárcájukat nem kímélve - va
dászvizsgát is tesznek. Eldöntik, hogy 
kifizetnek minden olyan költséget.

amit a törvény a vadászat gyakorlása 
feltételeként előír. Tételezzük fel. 
hogy bőségesen van vad ezen a meg
álmodott területen, amely - tetszik, 
nem tetszik, akármennyire is etetik - 
károkat fog okozni a kultúrnövények
ben, a fiatal erdőben. Az egyik földön 
a vad többet, a másikon kevesebbet 
eszik. Elképzelhető, hogy a földtulaj
donos-vadászok ezt nem fogják egy
mással szemben szóvá tenni? Ettől 
lenne több esélye a vadkár megtérí
tésének?

A gyerekeknek, amikor hetet-havat 
összehordanak, amikor netán füllen
tenek... többször mondják a tapasztal
tabb felnőnek, mert jót akarnak nekik: 
látod, ha hallgattál volna, bölcs marad
tál volna! (Persze ezt a felnőttek dur
vábban is ki tudják fejezni.)

Súgja meg már végre valaki ennek 
a nagyon okos szervezet „vezetésé
nek”. hogy a hazugságokkal, a csúsz
tatásokkal, a valódi félrevezetésekkel 
azoknak ártanak, akiknek látszólag 
segíteni akarnak!

ess
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A FÖLFORDULÁS ÉVE
Ha már egyszer úgy esett, hogy 
a vadászterületek kialakításánál 
a későbbi bérlők, a vadászok - 
hivatalosan - nem kaptak lab
dát, talán nem haszontalan leg
alább a megfigyelések, tapasz
talatok összegzése, annak elle
nére, hogy lapzártakor még ja 
vában folynak a tulajdonosi 
gyűlések.

A  szerzett benyomások, é l
mények alapján túlzás nélkül 
kijelenthető, hogy ilyen bürok
ratikus, látszatdemokratizmus
ba kapszuláit eljárást sehol a v i
lágon eddig nem találtak ki. Va
lakinek ugyanis végre ki kellene 
mondani - bármennyire népsze
rűtlen hogy „a király mezte
len” . Sok más mellett talán az a 
legfélelmetesebb, hogy egyet
len résztvevővel, földtulajdo
nossal, hivatalos emberrel nem 
sikerült beszélnem, aki azt ne 
mondta volna, hogy az egész 
egy nagy marhaság, de az iste
nért le ne írjam, mert azonnal 
letagadja, hogy ő mondta. Vala
honnan ismerős ez a nagy népi 
sunnyogás... és mégis csinálják, 
csináljuk. Jobb híján tesszük 
ezeket a nagy jogállam iság és 
demokratizmus eufóriájában. 
Az utóbbi ugyan abban az érte
lemben kétségtelenül igaz, hogy 
részrehajlás nélkül, teljesen 
egyformán csesztek ki minden 
érintettel, a nagy hókuszpókusz 
ellenére.

Nézzük először a földtulaj
donosok oldaláról, hiszen ezen 
a képzeletbeli meccsen a kez
dőrúgás az övék volt. Nagyobb 
részüknél olyan érdektelenség 
volt tapasztalható, amilyenre 
még a legfehérszakállúbb jogal
kotók sem gondoltak. Koránt
sem volt ritka, hogy a vagyon
értékű jog tulajdonosa annak 
adott meghatalmazást, aki ép
pen arra járt, háromnak, négy
nek is. Mások - arányaiban jó 

val kevesebben - olyan irreális 
és gyermekded elképzeléseket 
adtak elő, azzal még az ember 
első zavarában sem tudott mit 
kezdeni. Csupán néhány példát 
nézzünk ezek közül. Akadt, aki 
másfél hektárjáért kért minden 
karácsonyra egy nyulat és egy 
fácánt, de ha nem megy, akkor 
elég lesz egy őz is. Az se baj, ha 
picike, pöttyös, mert jó az ránt
va. A  másik semmiféle vadászt 
nem tűr meg a földjén, mert 
vagy tíz éve a vadőr lelőtte a 
legjobb kutyáját. Azt, amelyik 
hetente legalább egy nyulat 
meghozott. A harmadik fiát a 
vadászok dugi kispuskával ér
ték tetten és följelentették. Na
gyobb baja ugyan nem lett, de a 
fene tudja hányszor kellett ad
dig bíróságra járni. Akadt olyan 
állami, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező tulajdonosi képvise
lő, aki 500 forintért adta volna 
haszonbérbe a vadászterület 
hektárját, de havonta! Bár még 
ebben a stádiumban semmiféle 
átmeneti rendelkezés nem emlí
tette a haszonbérleti díjat, sza
vazatát ettől tette függővé.

Miután az emberek többsége 
ritkán jár dologidőben olvasgat
ni az önkormányzatok körömrá- 
gatóan izgalmas hirdetőtáblái
hoz, sok helyütt a vártnál lénye
gesen nagyobb lett a jegyzők 
szavazati aránya, ezzel együtt a 
felelőssége is. Sajátos vélemé
nyüket jobb e helyütt szemér
mesen mellőzni.

Általánosnak mondható - és 
ez is szinte törvényszerű volt 
hogy elsősorban a (földtulajdo
nos) vadászok álltak az egész 
szerencsétlenkedés élére, mert 
valakinek kezdeményezni kel
lett, ha már annyira szorítottak a 
jogvesztő ^határidők. Vagyis: 
maguk a vadászok hoztak létre 
egy jogilag tisztázatlan döntnöki 
„szervezetet” , a tulajdonosi köz

gyűlést, a beszerzett meghatal
mazások alapján, amely az ön
kormányzati területhatárokat fi
gyelembe véve jelölte ki a „k9n- 
szenzusos”  vadászterületet. így 
aztán már van kitől bérelni. Ez 
volt még a jobbik eset, mert a 
szervezőknek akadt valami ta
pasztalatuk a vad élőhelyét, 
mozgását illetően. Rosszabb 
esetben azonban olyanok rajzol- 
gattak, színeztek - akárcsak a 
gyerekek ki festőjátékában 
akik azt sem tudták, hogy a terü
leten leginkább milyen vadfajok 
élnek. Ezzel szemben a törvény 
csak harmadsorban szól a vadá
szatról. Az elsődleges a vad vé
delme... volna. Ha pedig ez a cél
- és ezek után ki tudja -, min
dent annak kellene szolgálnia, 
de főként a vonatkozó eljárási 
szabályoknak.

Az eddigiek során ilyen 
szándékot még kémiai nyomok
ban sem lehetett kimutatni, mert 
szinte kizárólag a partikuláris és 
az emberi érdekek mentén húz
ták meg a határokat. Ma már 
mindenki tudja, hogy csak m i
nősített szavazattöbbség esetén 
lehetne várni bármiféle későbbi 
felhőtlen együttműködést, mert 
az 50 százaléknál akár néhány 
százalékkal több korántsem 
tükröz megegyezést, csupán 
egyfajta győzelmet. Sokan ezt 
úgy magyarázzák, hogy a de
mokrácia, végül is a többség 
diktatúrája a kisebbség felett. 
Ebbe pedig csak a többség tud 
belenyugodni, a többiek talán 
beletörődnek, de a magyar való
ság szerint inkább ott tartanak 
majd be, ahol csak tudnak.

Bár a vészhelyzet általában 
nagy összetartó erő, ebben az 
esetben legjobban a vadászok 
ugrottak össze, mert ha valam i
lyen oknál fogva egyik területet 
nem tudták „legyűjteni” , megin
dultak a másik irányba, hivat

kozva az önkormányzati terület
határokra. Mindezek rögvest azt 
indukálták, hogy a nem odava- 
lósi illetőségű vadászokat igye
keztek az egészből kihagyni. 
Miután ennek más módja nem
igen akadt, gomba módra alakí
tottak új, „bérkilövő”  társaságo
kat a helyiekből, zömmel azzal a 
későbbi szándékkal, hogy az 
„anyatársaságot”  föloszlatják 
majd a minősített szavazattöbb
ségükkel.

Végül is azonban a végső 
szót, a határozatot az FM  hiva
tal mondja ki, bizonyára a szak
mailag támadhatatlanul (? ) tart
ható javaslataikat figyelembe 
véve.

M i vár az új bérlőkre? Jelen 
pillanatban - minden különö
sebb jóstehetség nélkül - a 
rendkívül megnövekedett költ
ségoldal garantálható, amellyel 
szemben a fokozatosan elbi
zonytalanodó bevételi oldal ál
lítható. A helyzet márciusig 
csak romolhat. Állam  Bácsi úgy 
akar „kivonulni”  az egész buli
ból, hogy az eddigieknél jóval 
nagyobb bevételekre számít, 
mert bár a vadászati jogról le
mondott, a vad tulajdonjogát 
fenntartotta. így ebben a körben 
talán az egyetlen „tulajdonos” , 
aki jó l jár. Elvárja, hogy az új 
bérlő a jó gazda gondosságával 
bánjon a tulajdonával, esetleges 
bevételeit forgassa vissza, védje 
meg, állítsa helyre. A  költségek
ből viszont a vad tulajdonosa 
részt nem vállal, a gazdálkodás 
feltételeit - különösen, amely 
annak biztonságát illeti - garan
tálni nem tudja, és azzal nyug
tatgat, hogy együtt kell élni a 
bűnözéssel, a vadorzással. Csak 
hát ez nekünk nem megy, és tel
jesen mindegy, hogy földtulaj
donosi vagy vadászszemmel 
távcsövezzük a határt.

H. Zs.

DAMBARGOGAS '96 „
Jeles, világrekordokat adó vadfajunk- J  
ról, a dámról sem sok jó írható ebben 
az idényben, hasonlóan más agan- 03 
csos vadfajainkhoz. Különösen az 
agancssúlyokat illetően tapasztalható 
a minőség hanyatlása, és ezt, ennél a 
vadfajnál, nem lehet csupán a tavalyi 
zord téllel magyarázni. Nagy László 
(OTB) felvételein a három legjobb dám- 
lapátot mutatjuk be.
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Az O r s z á g o s  k ü l d ö t t k ö z g y ű l é s r ő l

Helyszín: T.I.T. Stúdió Budapest XI. kér., Zsombolyai u. 6. 
Időpont: 1996. október 19.-én 1 000 órai kezdettel volt. 
O  A köszöntő után kitüntetések átadása következett, ez
úttal négyen részesültek elismerésben jó l végzett munká
juk eredményeként: Gyarmati Lajosné (Hajdú-Bihar-megye), 
Laczik László (Győr-Moson-Sopron-megye) és Varga András 
(Hajdú-Bihar-megye) ezüst fokozatát, míg Havasi Ferenc 
(Baranya-megye) bronz fokozatát kapta a V.K.E. által alapított 
HUBERTUS KERESZT-ne/c.
0  0  Ezután elnökünk beszámolt az elmúlt Küldöttértekezlet 
óta eltelt időszakról, majd elnökhelyettesünk az idei vadászati 
lehetőségekről és az ütemten/en kívüli vadászati lehetőségekről.
O Gazdasági vezetőnk beszámolóját hallhattuk anyagi helyze
tünkről, majd EB.-elnökünk és más hozzászólók méltatták a 
NATUREXPO és az OV. ’96 jelentőségét, sikerét, társasá
gunk helyét és szerepét az ilyen szintű rendezvényeken.
0  0  Az ellenőrző bizottság, majd fegyelmi bizottság beszá
molóit hallhattuk a bizottsági elnökök előadásában majd 
a küldöttértekezlet szavazott és elfogadta az eddig hal
lottakat, egyben minősítve is azokat tartalmilag.
& Jelölő bizottságot választottunk -Bara Miklós mandá
tumidejének közelgő vége miatt- és kérünk minden tagun
kat, hogy a következő, soros Országos Küldöttértekezleten 
esedékes gazdasági vezető választáshoz, véleményükkel, 
támogatni kívánt személyiek) megnevezésével segítsék a 
megválasztott tisztségviselők munkáját. Mi így segítjük az 
Önökét: jel. biz. elnöke: Deák Gábor ^ (06-1 )-282-7021,
tagok: Havasi Ferenc ® (06-72)-410-902, Gyarmati Lajosné 
tr (06-52J-207-041, Szinnai Gyula *  (06-26)-314-235, 
Kovács Sándor v  (06-1)-403-0997
0  Felolvasásra került Dr. Hautzinger Gyula úr, a Vadá
szati Kulturális Egyesület elnökének levele, melyet ezú
ton is tisztelettel megköszönünk és reméljük, hogy élni 
is tudunk a felajánlott lehetőségekkel.
0  Egyebek témakörben sok felszólalás hangzott el tár
saságunk belső életével kapcsolatos dolgokról, vadásza
ti lehetőségek bővítéséről, tevékenységünk kibővítéséről, 
annak lehetőségei mellett és ellene. Voltak akik "kifelé” 
történő vadászatok szervezését javasolták felvenni a te
vékenységi körünkbe, a többség viszont ellenezte ezt, 
mondván, hogy azt csináljuk jó l és még jobban, amiért 
alakultunk, a saját tagjaink részére történő vadászatok 
szervezését. Akadt javaslat nevünk megváltoztatására 
is, de ez az ötlet is “egyedül" maradt az ellenérvek ha
tására, ugyanis a legtöbuen a hosszú és nem könnyen 
kivívott tekintélyünkkel érzi azonosnak a Vadcoop nevet.

V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

Za lakó m ár (Zala-m egye) fácánvad ászat:
decem ber 14., 21., 28.
In á rcs i és K ak u csi VT. (Pest-m egye) fácánvad ászat:
decem ber 01., 06., 15.
Ú j Erő  VT. Nagycserkesz (Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye) 
fácán  és m ezeinyú l vadászat: decem ber 07., 13., 14. 
Ján o sh a lm i P e tő fi VT. (Bács-K iskun-m egye) fácán  és  
m ezeinyú l vadászat: decem ber 06., 13.
B o csk a i VT. Lé ta  vértes (H ajdú-Bihar-m egye) 
m ezeinyú l vad ászat: decem ber 07., 14., 15.
In á rcs i és K ak u cs i VT. (Pest-m egye) m ezeinyúl 
vadászat: decem ber 20.
D ózsa VT. G yu la  (Békés-m egye) m ezeinyú l 
vadászat: decem ber 01., 15.
Tatai M G. R t. (Kom árom -Esztergom -m egye) vad lib a- 
vadászat: decem ber 04., 05., 11., 12. F ig y e l e m  !  a z  id ő 

p o n t o k  A L IB Á K  É R K E ZÉ S É TŐ L FÜ G G Ő EN  V ÁLTO ZH ATN AK !

Ján o sh a lm i P e tő fi VT. (Bács-Kiskun-m egye) g ím tarvad  
és vaddisznó vadászatok: decem ber 17., 18., 19., 20.,

23., 27.
P é c s i Jó sz e re n csé t VT. (Baranya-m egye) vaddisznó  
hajtóvadászatok : decem ber 28., 29.
K o m ló i H u b ertu s VT. (Ba ran ya-m eg ye ) vad d iszn ó  
h ajtóvad ászat: decem ber 07.
VA D EX M ezőfö ld i Erd ő  és Vadgazdálkodási R t. 
(Fejér-m egye) g ím tarvad  é s  m uflontarvad  vadászatok  
decem ber 27-28. és 29.-e E g y  És kétn apo s vadászatok ! 
Ugyanezen  a terü leten  tagjaink r ész é r e  ked vezm én yes,
DE ÖNKÖLTSÉGES TRÓFEÁS VADÁSZATI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTOTT
d ecem ber 07-14., 27-30. között (gímszarvas bika, muflonkos) 
C serkesző lő  VT. (Jász-N agykun-Szolnok-m egye) 
őztarvad vadászat: október végétől hétköznaponként 4 fő

(m m tkxflm  w jM ssz “
Vácdukai Szikra VT. (Pest-m egye) Vízivad vadászatok: 
1996. aug. 15.-től- 1997. jan. 15.-ig vadréce.
1996. okt. 01.-től- 1997. jan . 15.-ig vadliba,
1996. okt. 21.-től, hétköznap: fácán keresővadászatok. 
Minden m eghirdetett vadászaton csak VADCOOP-tagok 
vehetnek részt, a vadászati ütem tervben m eghatározott 
feltételek mellett. Bejelentkezések és találkozások, önkölt
séges vadászatoknál térítési díjak stb. az ütemtervünkben 
leírtak szerint, de a  központi iroda is készséggel ad felvilá
gosítást a felm erült kérdésekre. Nem VADCOOP-os olva
sóink figyelm ébe ajánljuk, hogy társaságunk szívesen lát 
minden hozzánk belépni szándékozó vadászt, sőt a nem  
vadászoknak vadászvizsga tanfolyamot is szervezünk. 
M indenkinek balesetm entes, eredm ényes vadászatot 
k íván  az Intézőbizottság.
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KÉRDÉSEK, AMIRE Á JOGÁSZ VÁLASZOL
DR. MIKÓ ZOLTÁN ROVATA

1. A  bíróság nyilvántartásba 
veszi a megalakult vadásztár
saságot, de nem vizsgálja 
meg, hogy a társaság tag jai 
rendelkeznek-e a vadászat 
e lő írt szem élvi feltételeivel.*
Ugyanakkor a vadászati tö r
vény 16. § (1 ) bekezdése azt 
írja , hogy a vadászati jog ha
szonbérlője lehet a vadász
jeggyel rendelkező tagokból 
álló  egyesület (vt.). Ha példá
ul egy 25 főből álló  bérkilövő 
(terület nélküli) vadásztársa
ságban csak 7 tag rendelke
zik a vadászat személyi félté- 
teleivel és a többieknek még 
vadászvizsgájuk sincs, meg
köthetik-e így tíz évre a ha
szonbérleti szerződést?
A törvény néhány rendelkezése 
politikai értékítéletet hordoz. A 
kérdésekben hivatkozott ren
delkezés is ebbe a körbe tarto
zik.

Annyit tudok mondani, hogy 
az általam  ismert jogalkotói 
szándék elsősorban a vadász
társasági formát kívánta előtér
be helyezni. Bizonytalan va
gyok abban a kérdésben, hogy 
a törvény hivatkozott rendelke- 
zése feljogosítja-e a vadászati 
hatóságot, hogy a haszonbérlet 
időtartama alatt az egyesületi 
önkormányzatiságot - a tagsá
gi kör folyamatos ellenőrzésé
vel - felügyelete alá vonhatja. 
A  hivatkozott rendelkezés v i
szont nem változtat azon a kö
rülményen, hogy vadászni csak 
vadászjeggyel vagy vadászati 
engedéllyel lehet.

2. A törvény 5 %  vadkár e lv i
selését írja  elő a fö ldtu lajdo
nosnak. Ez  hogyan értendő? 
Az egész károsított táblán lé
vő termés 5%-ának m értéké
ig vagy a szakértő által felvett 
kárnak az 5% -át, a becsült 
összegből kell levonni, azaz 
azzal csökkenteni kell?
Egy példával válaszolnék. A 
szakértő a táblában összesen 
100 000 Ft vadkan állapít meg. 
Ebből 95 000 Ft-ot a vadászat
ra jogosultnak kell kifizetni, 
5000 Ft pedig a károsult „önré
sze” .

3. A jogszabály 3000 ha-ban 
je lö lte  meg a vadászterület 
alsó határát. Az ennél kisebb

területtel rendelkezők részé
re a társult vadászati joggya
korlás a lehetőség. Ennek el
lenére a gyakorlatban sok 
esetben előfordult, hogy az 
1500 ha tulajdoni hányad fe
letti egyetlen tulajdonos „rá- 
rajzolt”  és úgy próbált k ia la 
kítani 3000 hektár körü li te
rü letet. Tette ezt azért, hogy 
eleve nagyobb legyen a szava
zati aránva az e lő írt 50%- 
nál. Annak ellenére tették, 
hogy az érintett tulajdonosok 
mást akartak , és errő l m ár 
határozat is született. A  jo g 
szabály a tulajdonosi akarat
nál többes számot használ a 
szavazásnál. Ilven esetben az •»
önálló területi aránvt el nem 
érő tulajdonos ráerőltetheti-e 
akaratát a többiekre?
Mindenki olyan térképet rajzol, 
amihez kedve van, viszont fel
hívom a figyelm et arra, hogy 
amennyiben legkésőbb 1997. 
január 15-éig nincs egyezség a 
vadászterület határáról, azt a 
vadászati hatóság fogja a kény
szerhasznosítás szabályai sze
rint m egállapítani. Ebben az 
esetben a vadászati hatóságot 
csak szakmai szempontok ve
zérlik, és a korábbi tulajdonosi 
döntést -  bármilyen arányban 
hozták is meg - nem kell figye
lembe venni. Ez a határozat pe
dig csak jogszabálysértés ese
tén támadható meg a bíróság
nál (lásd a törvény 98. § (4) be
kezdését]. Magánvéleményem 
szerint a szakmai feltételek úgy 
lettek meghatározva, hogy ha a 
vadászati hatóság az eljárá
si szabályokat betartja, szinte 
nem tud jogszabálysértő hatá
rozatot hozni. E  körülményt az 
esetlegesen vitatkozó feleknek 
célszerű mérlegelniük. Egyez
ség esetén ugyanis még van le
hetőség valam elyest befolyá
solni a döntést, a vadászati ha
tóságnál viszont jogszerűen 
nem!

4. Je len  jogszabályi környe
zetben m iiven keretek között 
tud ják vadászati jogukat 
gyakorolni a tulajdonosok? 
(Vagyonértékű jog ró l lévén 
szó, a keletkezett bevételek
kel, kiadásokkal való elszá
molás hogyan oldható meg a 
szám viteli törvény, adótörvé

nyek stb. figyelem bevételé
ve l?)
Adózási kérdésekben nem sze
retnek nyilatkozni, mert ahhoz 
nem értek. Viszont az tény, 
hogy a vagyoni értékű jogból 
származó jövedelem után majd 
adózni kell.

Ha a tulajdonosi közösség 
képviselője útján kívánja gya
korolni a vadászati jogot (tehát 
nem kívánja haszonbérbe ad
n i), akkor a szerződéskötések 
és egyéb jognyilatkozatok m i
att már célszerű jogi személyi
ségi formát választani. Viszont 
felhívom a figyelmet arra, hogy 
ebben az esetben a veszteséges 
gazdálkodás anyagi terhei a 
föld tulajdonosait terhelik. 
(Gondoljunk csak pl. a vadkár
ra vagy a vadvédelmi hozzájá
rulás fizetésére.) Véleményem 
szerint a haszonbérbe adás jo 
gilag tisztább helyzetet teremt, 
de az ellentétes álláspont meg
valósítására is mód van.

5. Ha természetes szem élvt*

választanak a tulajdonosok 
közös képviselőnek, m ilyen 
jogi feltételek mellett tudja a 
képviselő a képviseletet e llát
n i?
A  tulajdonosi közösség szó
többséggel megválasztja a kép
viselőt. részére kiállítanak egy 
meghatalmazást, amely megfe
lel a Ptk. előírásainak és a kép
viselőt feljogosítja arra, hogy a 
tulajdonosi közösséget teljes 
joggal képviselje. Elképzelhe
tő, hogy helyettest is választa
nak, aki akadályoztatás esetén 
eljár.

6. Hogyan élhetnek a vadá
szok az úgynevezett előha- 
szon-bérleti joggal:

O lyan terü let esetében, 
amelyet az új vadászterületek 
kialakításánál „á tra jzo ltak ” , 
és csak egy részletére kéri a 
régi bérlő az előhaszon-bérle- 
ti jogot a megmaradt mellé.

O lyan terü let esetében, 
ahol adott esetben új, ma még 
bérkilövőként alaku lt társa 
ság lenne az új haszonbérlő 
(ha kérn i lehet, valam i gya
ko rla ti példára is szükség 
volna a válaszhoz).
Az előhaszon-bérleti jog gya
korlásának előfeltétele, hogy a

tulajdonosok a vadászati jog ha
szonbérbe adásáról döntsenek.

Egy példa: Az új, 10 (XK) hek
táros vadászterületet három ko
rábbi vadászterületből alakítot
ták ki. Az „A ”  vadásztársaság 
ebből korábban 4000 hektárral, 
„ B "  vadásztársaság 3500 hek
tárral, ,,C”  vadásztársaság 2500 
hektárral részesedett. A tv. 99. 
§ (3 ) bekezdése szerint két 
megoldási lehetőség van: 
Először: A három vadásztársa
ság megegyezik egymással, 
hogy m ilyen sorrendben élnek 
az előhaszon-bérleti joggal. Ez 
feltételezhetően összefüggés
ben lehet egy olyan alkuval is. 
ami arra irányul, hogy a szom
szédos területeken egymás ja 
vára visszalépjenek. 
Másodszor: Nincs megállapo
dás az érintettek között. Ebben 
az esetben az „A ”  vadásztársa
ság sorrendben először nyilat
kozik arról, hogy a teljes terü
letre él-e előhaszon-bérleti jo 
gával.

A  korábbi bérki lövőt nem il
leti meg az előhaszon-bérleti 
jog. A  bérkilövési szerződés 
csak meghatározott fajú és da
rabszámú vad elejtésére jogo
sít, és tartalmilag nem azonos a 
vadászati jog haszonbérletével.

7. H a valam ely tu lajdonos
társ nem vagy nem teljes 
mértékben tartja  be a közös
ség álta l elfogadott működési 
szabályzatot, m ilyen jogi esz
közökkel tud élni a tu la jdo 
nosi közösség?
Ez a tulajdonosi közösség bel
ső ügye. Többek között ezért is 
vannak aggályaim a képviseleti 
úton történő hasznosítás vonat
kozásában. Nagyszámú tulaj
donos esetén az esetleges pol
gári per sok gondot jelenthet. 
Más megoldást ugyanis nem 
látok.

8. M i a határideje az előha- 
szon-bérleti jog  bejelentésé
nek?
A  tulajdonosi közösség köte
lessége, hogy a korábbi ha
szonbérlőt felhívja - a vadásza
ti jog haszonbérbe adása esetén

élni kíván-e az előhaszon
bérleti jogával. Szerintem a vá
laszadásra 8-15 nap elégnek 
tűnik.
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RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
A Vadászati Kulturális Egyesület november 
27-én rendkívüli közgyűlést hívott össze, 
hogy még ebben az esztendőben módosít
hassa az alapszabályát. Az öt esztendővel 
ezelőtt elfogadott, és a Fővárosi Bíróság ál
tal 1991/6 PK. 67452/02 záradékolt és a 
4106 szám alatt nyilvántartásba vett alap
szabály idei módosítása nem érinti az egye
sület célját és feladatait:

8. Az egyesület azon fáradozik, hogy a va
dászatot, mint az emberes a természet vi
szonyának egyik legősibb formáját, mél
tóvá tegye nemes hazai hagyományaink
hoz és az emberi jogok kiteljesítését fel
váltó demokratikus társadalmi céljaink
hoz. Egyesíteni törekszik mindazon va
dászokat, természetbarátokat és környe
zetvédőket, akik hajlandók szövetségre 
lépni a magyar vadászati etika és kultúra 
fejlesztésére, Magyarország flórájának 
és faunájának védelmére.
9. Céljainak elérése érdekében feladatá
nak tekinti:
a) a természeti környezet, a mezó- és er
dőgazdasági kultúra, valamint a hazai 
vadállomány egyensúlyának fenntartá
sát, továbbá a természeti környezet és a 
veszélyeztetett honi állatfajok védelmé
nek előmozdítását,
b) olyan európai, demokratikus vadásza
ti rend kialakításának szorgalmazását, 
amely a szükséges feltételek teljesítése - a 
vadászvizsga letétele, a fegyvertartási en
gedély megszerzése és a vadászati jog 
megváltása - esetén jogilag minden fel
nőtt magvar állampolgár számára hozzá
férhetővé teszi a vadászatot,
c) a vadászetika betartásának előmozdí
tását, a vadászat és a vadgazdálkodás 
környezeti kultúrájának, eszközeinek 
fejlesztését,
d) a flóra, a fauna és a vadászat művészi 
ábrázolásának ösztönzését és terjeszté
sét,
e) az a-d pontokban felsorolt célok meg
valósítása érdekében tanfolyamok, tábo
rok, versenyek, kiállítások szervezését, 
pályázatok kiírását és kiadványok gon
dozását, terjesztését.

Az öt évvel ezelőtt megfogalmazott célok 
ma is. és még sok éven keresztül érvénye
sek. Az alapszabály módosítása érinti vi
szont az egyesület tagságára, szervezetére, 
gazdálkodására vonatkozó pontokat, ame
lyeket a rendkívüli közgyűlés jóváhagyott 
és felhatalmazta az ügyvezető igazgatót, 
hogy a módosítást a Fővárosi Bíróságnak 
bejelentse.

Öt év eredményei
,\  rendkívüli közgyűlés röviden értékelte a 
Vadászati Kulturális Egyesület eddigi tevé
kenységét. amelyek közül kiemelkedik az 
önálló, saját tulajdonú iroda berendezése, a 
Magyar VADÁSZLAP kiadása és folyama
tos fejlesztése, az Országos Vadásznap ren
dezvénysorozatának elindítása, a Magyar 
Vadászok Zászlójának elkészíttetése, a Hu
bertus Kereszt-kitüntetés megalapítása, az
I. Országos Vadászati Kulturális Konferen
cia összehívása... és mindaz a mindennapi

sziszifuszi tevékenység, amely újabb és 
újabb híveket szerzett a magyar vadászati 
kultúrának.

A Vadászati Kulturális Egyesülat az el
múlt öt esztendő alatt többé-kevésbé is
mertté vált a vadászok körében, a hivatalos 
szervezetek, a vadászat civil szervezetei is
merik - támadják vagy elismerik - munká
ját.... ha nem is meghatározó tényező a va
dászat döntő ügyeiben, de a véleményét fi
gyelemmel kísérik. Most, amikor az új va
dászati törvény életbe lép. várhatóan átala
kul a magyar vadászat teljes szervezete: va
dásztársaságok szűnnek meg. ugyanakkor 
új vadászegyesületek kezdik el működésü
ket. kétségessé válik az érdekvédelem bás
tyáinak tartott megyei vadászszövetségek 
és az országos szövetség helyzete, amikor 
kezd körvonalazódni egy szakmai vadász
kamara szükségessége... fokozatosan erősí
teni kell a bizonytalanságban a biztosat - a 
Vadászati Kulturális Egyesületet.

A módosítások lényege
Az alapszabály módosításának lényege, 
hogy alkalmazkodjon a vadászat megválto
zott körülményeihez, tegye lehetővé az 
egyesület taglétszámának bővítését, a regi
onális szervezetek mielőbbi kialakítását, és 
eközben jelentős szolgáltatásokat nyújtson 
a tagoknak.

A rendkívüli közgyűlés elfogadta az 
Ügyvivői Testület kibővítésére vonatkozó 
javaslatot, a fővárosi és megyei ügyvivők 
testületének felállítását, a részközgyűlések 
intézményesítését. Elfogadta, hogy a rész- 
közgyűléseken a természetes és jogi szemé
lyek képviselőt válasszanak, és az országos 
közgyűlésen az így megválasztott képvise
lők vegyenek részt és hozzanak döntéseket, 
határozatokat.

A rendkívüli közgyűlés tisztázta az or
szágos közgyűlés, a részközgyűlések, a fő
városi és megyei ügyvivőkkel kibővülő 
Ügyvivői Testület, valamint a Központi

Ügyvivői Testület jogait és hatáskörét, a 
tisztségviselők feladatát.

Miről döntött a közgyűlés?
A VKE kifejezett szándéka, hogy az alap
szabály módosításával kedvet teremtsen az 
új tagok jelentkezéséhez. Ennek szellemé
ben az egyesület elsősorban a tagoknak 
nyújtott szolgáltatásait bővíti.
A rendkív üli közgyűlés döntött arról, hogy 
az egy esület rendes tagja lehet minden ha
zai és külföldi természetes és jogi személy, 
aki ezt a szándékát kinyilvánítja azzal, 
hogy elküldi az egyesület címére a belépé
si nyilatkozatot és befizeti a tagdíjat.
Az érvényes jogszabályok értelmében 
nem lehet eltekinteni a belépési nyilatko
zatok összegyűjtésétől, ezért a Vadászati 
Kulturális Egyesület azt kéri, hogy a Ma
gyar VADÁSZLAP minden előfizetője 
minél előbb juttassa el az egyesület címé
re (1245 Budapest, Pf. 1209) belépési nyi
latkozatát, mert úgy gondoljuk, hogy 
most és a jövőben is megéri!

Miért érdemes 
a VKE tagjának lenni?

A tagdíj mértékét a rendkív üli közgy űlés 
a Magvar VADÁSZLAP mindenkori elő
fizetési díjának 10 hónapra redukált 
összegében határozta meg, azaz a VKE 
tagjai - amennyiben minden év október 
31-éig befizetik tagdíjukat - a tagdíjuk 
ellenében ingyenesen, két hónapban pe
dig térítés nélkül kapják a lapot. Döntés 
született arról is, hogy a VKE - mint a jö
vő év januárjától 32 oldalon, színesben 
megjelenő Magyar VADÁSZLAP kiadó
ja - csak a tagjainak adja a két hónapos 
kedvezményt. A belépési nyilatkozatok 
nyilvántartásba vételét követően - •
v isszaigazolásként - 1997. január 1-jétól 
a Vadászati Kulturális Egyesület sorszá
mozott, névre szóló igazolványt állít ki 
tagjai részére, amely igazolvány felmuta

tása 5-10-15 százalékos vásárlási kedvez
ményt jelent a Magyar VADÁSZLAP- 
ban minden hónapban megjelenő boltok
ban és áruféleségekre.

A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
ezentúl ingyenesen vehetik igénybe a Ma
gyar VADASZLAP apróhirdetés rovatát, és 
kedvezményes áron juthatnak hozzá az 
egyesület egyéb kiadványaihoz.

Ne okozzon gondot a belépési nyilatko
zat kitöltése és elküldése azoknak, akik ok
tóber 31-éig befizették 1997-re a Magyar 
VADÁSZLAP 1500 forintos előfizetési dí
ját. Okvetlenül küldjék el a belépési nyilat
kozatukat a nyilvántartásba vétel miatt, ne
kik természetesen már nem kell 1997-ben 
tagdíjat fizetniük.

Azok a vadászok és nem vadászok, akik 
a VKE tagjai kívánnak lenni, elküldik a be
lépési nyilatkozatukat és a december 31-éig 
kedvezményes 1650 forintos előfizetési dí
jat már befizették - sajnos - ebben az évben 
látszólag nem járnak jól, részükre a tagdíj 
150 forintos túlfizetését nem tudja a VKE 
jóváírni sem visszafizetni, mert ebből az 
összegből is be kellett fizetnie a 12 százalé
kos áfát.

Azok, akik ezt követően döntenek arról, 
hogy a VKE tagjai kívánnak lenni vagy sem
- eldönthetik, hogy élnek-e a belépési nyi
latkozat elküldésével együttjáró tagsági 
kedvezményekkel, vagy a változatlanul - 
december 31-éig - érvényes előfizetői ked
vezményt veszik igénybe.

És végül, a rendkívüli közgyűlés úgy 
foglalt állást, hogy a tagdíjat egész évre ál
lapítja meg, azaz 1997-ben a tagdíj mértéke 
1500 forint, függetlenül attól, hogy az új 
belépő nyilatkozata mikor kerül regisztrá
lásra. visszamenőleg a tagdíjjal együttjáró 
kedvezmények biztosítását nem tudja vál
lalni. Ez azt jelenti, hogy azok járnak job
ban. akik gyorsan döntenek, minél előbb el
küldik a belépési nyilatkozatukat, annál 
több szolgáltatáshoz jutnak.

r -ii
X

BELEPESI NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a Vadászati Kulturális Egyesület alapszabályát megismertem, 
céljaival, feladataival egyetértek és annak tagja kívánok lenni. Vállalom, hogy a kiküldött 

csekken minden év október 31-éig befizetem a tagdíjam.
Kijelentem, hogy az általam a VKE címére postai úton átutalt 1500, illetőleg 1650 forintot az 

egyesületbe történő belépésem kapcsán az 1997. évi tagdíjként fizettem be.

Kelt:
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Olvasható név:

Lakcím:

Aláírás
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A legolcsóbb platósnak 
sajnos egy lóereje sincs:

A második legolcsóbbnak 
mindjárt 86 van:

B iz to s a n  va n n a k  más k is te h e ra u tó k  is. D e  h a  a  Mazda B 2500/D-ről v a n  szó , am i m á r  n e t tó  
1999 000 Ft-tól k ap h a tó , se n k i sem  c s o d á lk o z ik  a z o n , h a  az  ember o d a a d ja  é r te  a z  u to ls ó  
LOVÁT IS. És ak i még a  sz a m a rá t is e la d ja , egy összkerék-
MEGHAJTÁSÚ B 2500/D Cab Plus-t IS BESZEREZHET. A K I PEDIG NAGYON 
CSÖNDBEN FIGYEL, HALLHATJA AMINT A LOVASKOCSI ÍGY SÓHAJT FEL: H A  É N  M A Z D A  L E N N É K

Bővebb felvilágosítás a modellekről a M AZD A M OTOR H U N G A RY e-mail címén: mazda@mazda.hu

Budapest: MAZDA MOTOR HUNGARY, 1194 Hofherr A. u. 38-40.. Tel.: 282-6566 Fax: 282-9767 AUTÓ FOCUS GM. 
XV., M3 autóp. 12. km. Tel./Fax: 307-3358 AUTÓ-ÓBUDA Kft.. 1037 Vörösvári u. 123., Tel./Fax: 168-9620 PROFI BT, 
1131 Reitter F. u. 164., Tel.: 129-1604, Fax: 129-6087 SZABÓ  GÉZA, 1163 Batsányi J. u. 47., Tel./Fax: 403-0212 1106 
Kerepesi út 121. Ajka: EYK O  Kft., 8400 Hársfa u. 7., Tel.: 88/311-637 Balassagyarmat: G Á L és F IA I Kft., 2660 Kóvári
u. 6/A., Tel./Fax: 35/314-355 Békéscsaba: AUTÓ-EXPANZIÓ Kft., 5600 Dobozi u. 108., Tel.: 20/262-223 Fax: 66/441-345 
Cegléd: ZA KA R  és TÁRSA, 2700 4. sz. Főút 69. km., Tel./Fax: 53/313-133 Debrecen: AUTO-TOLDY CENTER, 4030 
Mikepércsi u. 160-162.. Tel /Fax: 52/314-162 Gyöngyös: AUTÓ BALÁ ZS, 3200 Róbert Károly út 2/3. Tel.: 37/315-015, 
Fax: 37/315-777 Győr: S ILV ER  MOTOR Kft., 9028 Fehérvári u. 75., Tel./Fax: 96/419-087 Rakasd: H ILC Z és F IA  Kft., 
7122 Kossuth u. 8/0., Tel./Fax: 74/431-825 Kaposvár: TÓTH és Tsa Kft.. 7400 Damjanich u. 98., Tel./Fax: 82/421-421 
Kecskemét: Dakó Tibor. 6000 Mindszenti u. 2. Tel.: 76/485-715 Fax:76/487-810 Nyíregyháza: EURO-GATE Kft., 4400 
Debreceni u. 318/A., Tel.: 42/490-026 Pécs: SCH N EID ER és SOÓS AUTÓS Kft., 7630 Buzsáki u. 1-3. (a Budai Vámnál) 
Tel.: 72/239-890, Fax: 72/239-190 Szeged: MAZ-DU BT, 6727 Bajai u. 2/A., Bemutatóterem: 6720 Feketesas u. 28., 
Tel./Fax: 62/326-555 Székesfehérvár: AUTÓ-FODOR Kft., 8000 Balatoni út 19., Tel./Fax: 22/340-150 Szolnok: ZAKAR 
és TÁRSA  Kft., 5000 Magyar u. 7. Tel./Fax: 56/422-557 Szombathely: QUADROTA Kft., 9700 Vörösmarty u. 9., 
Te l./Fax : 94/325-678 Zalaegerszeg: A U T Ó  P É T E R  Kft., 8900 Balatoni u. 3/A. Tel./Fax: 92/325-339
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VADÁSZAT KAZAHSZTÁNBAN
A mai magyarországi „vadka
pitalizmus”  korszakában egyre 
több hazai pénzes vadász jut el a 
számára leginkább megfelelő és 
megfizethető vadászati lehetősé
gek birtokába és birodalmába. 
„Pénzes”  vadászaink java része 
Afrika ismert és csábító terréni- 
umaira, avagy Észak-Amerika 
ismerősök által javasolt és támo
gatott vadászmezőire jut. és él
ményeiket az otthon maradt va
dászok nagy örömére szaksaj
tónkban le is közlik. Ritkábban 
olvashatunk dél-amerikai, auszt
ráliai vadászatokról, s Ázsiát il
letően legfeljebb mongóliai be
számolók kerülnek közlésre.

Gazdag barátaim révén ne
kem kazahsztáni vadászatra adó
dott lehetőségem, s ezt sokan 
megtudván, hazánkban és kül
földön egyaránt, naponta el
hangzik szóban, telefonban, le
vélben kíváncsi kérdésük, mire 
is lehet ott vadászni?

Ugyan nem tartom magam 
kazahsztáni szakértőnek, de ta
pasztalataimról, az ottani vadá
szati lehetőségekről szívesen tá
jékoztatom vadásztársaimat.

A külföldiek által gyakorlati
lag csak repülőgéppel elérhető 
Kazahsztán, a végtelen vadász
mezők országa 1991. 12. 16-ától 
vájt függetlenné, társulván a 
FÁ K  közösségéhez. Ezt követő
en kezdtek kialakulni önálló va
dászati, vadgazdálkodási tervei, 
szokásai és szabályai, melyek 
közül a külföldi vadászok ottani 
lehetőségeit az 1993/976-os szá
mú minisztériumi rendelet sza
bályozza. Nyugaton ezt már ko
rábban felismerték, s a Kettner, 
M istral stb. cégek rendszeresen 
hirdetik a kazahsztáni lehetősé
geket katalógusaikban, termé
szetesen saját hasznukat is kal
kulálva a vadászatok árainak 
megadásánál. A  fenti minisztéri
umi pátens az áraikat egyértel
műen megadja.

Legdrágább vadjuk az archar 
(altáji vadjuh - Ovis ammon am- 
mon), elejtése 12 000 dollárba 
kerül. E  faj Karaganda térségé
ben lőhető, s itt ejtették el 1993- 
ban a világrekordot jelentő 1,38 
m+1,40 m csigájú kost. A  bok- 
harai szarvas (Cervus elaphus 
bactrianus - az altáji vapiti ka
zahsztáni alfaja) ára 7000 dollár. 
Rendkívül sokba kerül az impo
záns kazahsztáni vadjuhok négy 
alfaja (O ris ammon collium ): 
8000 dollár, ám az itt élő med
vék darabja „mindössze”  2000 
dollár. A  maral szarvas 1800, de

a jávorszarvas már csak 600 dol
lár. Az unikum számba menő 
dzsejrán (Gazella subgutturoza) 
mindössze 500 dollár. A  kecskék 
megszállottjai a szibériai kőszáli 
kecskével (Capra ibex sibirica) 
próbálkozhatnak 1500 dollárért. 
Szibériai őzük (Capreolsu capre- 
olus pygargus) elejtése 500 dol
lárt jelent, míg a fogyatkozóban 
lévő szajga darabjáért 400-at 
kérnek. A vaddisznó zsákmá
nyolása is ugyanennyibe kerül, 
ám például a Nyugat-Kazahsz- 
tánban lőtt vadkanok agyar
hosszából ez ideig csupán azok 
kiálló részeit mérték, s nem rit
kán 16-18 centiméteresnek bizo
nyultak. Az utóbbi időben igen
csak elszaporodott farkasok elej
tése darabonként 200 dollárt 
kóstál.

Az apróvad esetében áraikban 
különbséget tesznek tavaszi és 
őszi vadászatokban. így a siket- 
fajd tavaszi 500 dollárja ősszel 
már csak 50. Ugyanez vonatko
zik a nyírfajdra, tavasszal 100. 
ősszel 110 dollár. Kazahsztán 
egyes területei rendkívül gazda
gok vízivadban. Fajtól függetle
nül 1-1 vadlúd elejtése lesgödör
ből 6, a récék darabja 3 dollár. A 
csukár (Alectoris chukar) darab
ja 5 dollár. A fácán csak a déli te
rületeken él, elejtése 10 dollár.

A nagyvad (trófeás vad) elej
tése után a fizetés „fe j”  alapján 
történik, vagyis az aranyérmes 
bikák, kosok, bakok stb. ára 
ugyanannyi mint a tarvadé.

A  kazah vadászati idények 
szerint a vízivad szeptember 2- 
ától november 15-éig vadászha
tó, a csülkösvad (nagyvad) no
vember 1-jétől február 15-éig lő
hető. Prémes vadjaik (róka, 
pusztai róka (Canis corsac), 
nyúlj úgyszintén november else
jétől február 15-éig hozhatók te
rítékre. A  szajgák elejtését nyár
ra teszik, ugyanis ősztől kezdve 
egyre délebbre vándorolnak a 
Kaszpi-tenger felé, a farkas 
egész évben lőhető.

A  vadászat infrastruktúrája 
eredeti kazah. A  sztyeppén, a si
vatagban és a hegyekben tábori 
körülmények között, jurtákban 
szállásolják el vendégeiket, 
amelyek komfortosak, fűthetők, 
hordozhatók, de ülőalkalmatos
ság nincs bennük. Aki nem tud 
törökülésben ülni, guggolhat, 
fekhet. „Civilizáltabb”  vadfajok 
vadászatánál (jávor, siketfajd, 
nyifajd stb.) a területen meglévő 
dácsák (nyaralók) biztosítják a 
vadászok elhelyezését. Ezért

egyszerre csak 3-5 külföldi va
dászt tudnak fogadni. A vadásza
tot 4-7 napra tervezik, ezen idő 
alatt garantálják a kívánt vad te
rítékre kerülését. A kéréseket 
szívesen túlteljesítik, s ezért még 
pénzt sem kémek. A napi ellátás 
elhanyagolható összegű, egysze
rűen élvezik a külföldiek ven
déglátását, jelenlétükből senki 
sem akar meggazdagodni, mint 
ahogyan ez nálunk - sajnos - 
sokhelyütt tapasztalható. Vala
mennyi ottani kazah vadász jó l 
beszél oroszul, de igény szerint 
angol vagy német tolmácsról is 
tudnak gondoskodni. Golyós 
fegyvereket ők ugyan nem tart
hatnak. de törvényük módosítá
sával a külföldiek már szabadon 
bevihetik megszokott és ked
venc golyós fegyvereiket is.

A korábbról ismert helikopte
res vadászatok üzemanyag hiá
nyában egyre ritkábbak, de aki 
ezt megfizeti, a M IL-ek és KA- 
MOV-ok rendelkezésére állnak. 
A vadászterület elérése a nálunk 
is használatos terepjáró gépko
csikkal történik, délen és a siva
tagban a tevéket is igénybe ve
szik.

Vendéglátásuk fantasztikus, 
étel, ital örökké van. rogyásig. A  
kazah vendégszeretet az oroszén 
is túltesz, pedig az is időnként 
már kínosan nemkívánatos. Ta
nácsos, hogy a vendégszeretetü
ket élvező vadász beleélje magát 
az ottani kazah élet formaságai
ba, így rendkívüli módon gazda
godhatnak élményei és tapaszta
latai úgy a kulináris, mint a ka
zah népszokások terén is.

Utolsó falat, töretátadás náluk 
ismeretlen fogalom, helyette isz
lám szokás szerint azonnal át
vágják az elejtett vad torkát, ha
csak az elejtőnek nincs ellene k i
fogása, mert arról mindig meg
kérdezik. Vadászat előtt és köz
ben sohasem fogyasztanak alko
holt, viszont a bázisra visszatér
ve a siker gratulációja, az avatás 
100 gramm vodkával kezdődik, 
tósztok, jókívánságok, barátko- 
zások minden egyes megnyilvá
nulása állandóan ismétli a 100 
grammot!

Saját tapasztalataim alapján a 
kazahsztáni vadászatokat csak 
azon vadásztársaimnak merem 
ajánlani, akik szeretik és bírják 
az igazi vad természetet, nem ri
adnak vissza a civilizáció  hiá
nyától, nem kívánják naponta a 
fürdőkádat, s mi több szeretik és 
bírják is a kazah vodkát.

Dr. Czvalinga István

Szelcepuszta 
levegője

Szerencsésnek érzem magam, 
mert napjaink képmutató világában 
egy picurka csodának lehettem 
szemtanúja Szelcepusztán október
ben.

A júniusi Vadászlapban megje
lent „Hogy van?" című cikk kap
csán Benkő Gyula színművész az 
Északerdő Rt. jóvoltából meghívást 
kapott, hogy visszatérhessen Szel- 
cepusztára, ahol sok-sok évtizeddel 
ezelőtt a vadászattal - a számára oly 
kedves - Pipás Gyula megismertet
te, és ahogy mondta „visszatalált a 
természethez".

A történet az „összeesküvés" 
nélkül talán egy hézköznapi vadász- 
történet is lehetett volna. Mátrai 
Eszter - Gyufa bácsi kísérője és dr. 
Hautzinger Gyula, a VKE elnöke 
azonban meglepetést készítettek 
elő. Felkutatták a sokat emlegetett 
Pipás Gyulát - nyugdíjas hivatásos 
vadászt akivel Benkő Gyula ne
gyedszázada nem találkozott.

Kis kitérő után Bogácson egy is
meretlen ház előtt álltunk meg. A 
csöngetésre ősz hajú, fiatalos moz
gású, kedves, idős férfi jelent meg. 
Néhány másodperc szünet után két 
„negyven évvel fiatalabb" férfi bo
rult könnyes szemmel egymás nya
kába. Számtalan emléket idéztek 
föl, és ott folytatták, ahol valamikor 
régen a búcsúzáskor befejezték.

Az idő azonban sürgetett, mert 
még világosban szerettünk volna 
Szelcére érkezni.

Benkő Gyulát nemcsak a közön
ség, de a természet is nagyon sze
reti, mivel olyan szikrázó napsütés
ben, kellemes őszi időben érkez
tünk a vadászházhoz, ami itt észa
kon talán az év utolsó' ilyen napja 
volt. A mellékúton számtalan ked
ves emlék kísért minket a vadaskert 
mellett. A 78 éves férfi szemében a 
fiatalság fénye csillogott.

A szálláshelyünknél a hivatásos 
vadász várt minket, aki a régi idők
ben is itt szolgált. Ma már ő a.terü
let gazdája, a közös emlékek sora a 
kívülálló számára talán összefüg
géstelen történetek, majd a vacsora 
és az esti vadles következett lovas
kocsival, amelyet az Aggteleki 
Nemzeti Park bocsátott rendelkezé
sünkre. Derenk, a Szalamandra ház, 
az almás mind-mind régi vadászörö
mök helyszíne volt. A vadmozgás 
ugyan elég gyenge volt, de nem is 
ez számított. Az, amit végül sikerült 
zsákmányul ejteni, az négy évtized 
vadászélményei és maga az egyko
ri fiatalság.

Bartucz Éva



Irány a természet, a Pilis, 
a Bakony, a Mecsek vagy 
éppen a Körösök vidéke 
hívja, csalja a szenvedé
lyes vadászokat vagy ter
mészetszerető amatőrö
ket.

A vadászterületek gyors 
elérése és az azon történő 
mozgás látszólag megold
hatatlan feladat elé állítot
ta a gépjárműtervezőket. 
Egyszersmind egy sze
mélyautó komfortját (luxu
sát), másrészt egy terep
járó (munkagép) tulajdon
ságait kellett ötvözniük.

A SsangYong mérnökei 
a régi-új receptet válasz
tották. Vettek egy kiforrt 
technikájú erőforrást, ter
veztettek hozzá egy esz
tétikus karoszériát és ol
csón elkezdték gyártani. A 
„Pow er by Mercedes" 
(Mercedes-motorral) fel
irat nem csak jó reklámot, 
de kulturált járású, takaré
kos, öthengeres, szívódí
zel motort jelent.

A 2874 ccm-es, 95 ló
erős motor meglepő 
könnyedséggel mozgatta 
az 1830 kilós, acél alvázra 
épített karosszériát. Az 
autópályán sokan meg
csodálhatták a Musso 
(orrszarvú) esztétikus hát
só fertályát, de mint min
den vérbő terepjáró, a he- 
gyek-völgyek között mu
tatta meg igazán a mű
szerfalról elektronikusan 
kapcsolható 4x4 hajtás 
(embert és gépet próbáló) 
előnyeit.

A dízelménes megzabo- 
lázását elöl(hűtött)-hátul 
szervóval segített tárcsa
fékekre bízták a tervezők.

A karosszéria merevsé
gét nem érheti kritika, 
úgy, ahogy a belsőtér mű
anyag elemei és kárpito
zása is néma maradt az út-

talan utakon. A feszesre 
hangolt futómű a 235/75 
15"-os abroncsokkal biz
tonságos manőverezést 
és egyenes futást biztosít 
a guruló páncélszekrény
nek.

Az üléseket hosszú 
üléslap, jó oldaltámasztás 
és kényelmes párnázás 
jellemzi, a vezetői pozíciót 
a kormányoszlop döntésé
vel tehettük még komfor
tosabbá. A fejtér és lábtér 
elöl-hátul több mint ele
gendő, már-már minibusz 
méretű. Jó l eltalált kor
mányszervó még elegen
dő visszajelzést enged a 
kerék és az út (terep) kap
csolatáról.

A külső tükrök belülről 
kézzel állíthatók, és pesti
esen szólva látni bennük 
Pestet-Budát. Persze a 
parkolás így sem egysze
rű feladat egy ilyen kalibe
rű ágyúval.

Elfogadhatóan lehet au
tózni az alapváltozat Mus- 
sóval, de érdemes a terje
delmes opciós(extra) listát 
átböngészni. A SsangYong 
Musso nem csak az érzel
mekre, de a 4 278 800 
+áfa alapárával meggyőző
en hat az álmodozókra is.

Egy ilyen teszt során 
szinte követelmény, hogy 
kapcsolatunk a nagyvilág
gal ne szakadjon meg (el
akadás, baleset stb.). Ezt 
az igényünket Westel 
900-as mobil telefon se
gítségével sikerült megol
dani, de mindenképpen ja
vasoljuk a gépkocsira sze
relhető külső tetőantenna 
használatát.

Csóti Tibor

OPCIÓS TARTOZÉKOK

SSANGYONG MUSSO 4 WD TEREPJÁRÓ GÉPKOCSI 
MŰSZAKI ADATAI 0M 602-ES MOTORRAL

Hosszúsáq: 4640 mm
Szélesség: 1905 mm
Magasság: 1735 mm
Tengelytáv: 2630 mm
Hasmaqassáq: 200 mm
Üzemanyagtartály térfogata: 75 liter
Saját tömeg (kézi/automata váltóval): 1830/1860 kg
Meqenqedett össztömeq: 2520 kg

Motortipus: DIESEL SOHC soros, öthengeres 
(OM 602-MERCEDES)

Hengerűrtartalom: 2874 ccm
Maximális teljesítmény IkWjlE/fordulat): 7«</4000
Maximális íorqatónyomaték (Nm/fordulat): 196/2400
Ülések száma: 5
Első/hátsó fék: hűtött tárcsafórcsa szervó+opcióként ABS

Első futómű:
független kerékfelfüggesztés keresztlengő- 
karokkal, kanyarstabilizátor, torziós ruqózás

Hátsó futómű: merev hátsóhíd kereszt - hosszlengőkarokkal, csavar- 
ruqós kanyarstabilizátorral, 5 pontos felfüggesztés

Kormánymű típusa: foqasléces kormányqép, szervórásegítóvel
Sebesséqváltó fokozatai (kézi/automata): 5+1/4+1
Osszkerékhajtás: .elektromosan, menet közben is kapcsolható
Terepfelező: e'ektromosan kapcsolható
Differenciálzár: automata (hátul, lamellás)
Keréktípus (StandarcVDe luxé): P215/75R 15; P 235/75 R 15
Maximális sebesség: 150 km/h
Fogyasztás* 90 km/h sebesség mellett: 8 liter
Fogyasztás* 120 km/h sebesség mellett: 8,5 liter
Fogyasztás* városban/terepen: 9,6 liter

•Automata váltóvá a többletfogyasztás +1.0-1.5 liter.

SSANGYONG MUSSO TÍPUSÚ TEREPJÁRÓK 
KÓDOK SZERINTI FELSZERELTSÉGE

Modelljelőlés Kód Felszereltség Ar
MUSSO 602, 
5 fokozatú, 
kézi váltó

S203 Rádió, differenciálzár 4 278 000+áfa

MUSSO 602 EL, 
5 fokozatú, 
kézi váltó

D246
Rádió, légkondicionáló berendezés, ABS, 
P1 csomag, P2 csomag 5151 OCO+áfa

D251
Légkondicionáló berendezés, ABS, Tempómat, 
napfénytető, P1 csomag, P2 csomag 5 386 000+áfa

D252 Rádió, differenciálzár. Pl csomaq 4 558 000+áfa

D257
Rádió, differenciálzár, P1 csomag, P2 csomag, 
légkondicionáló berendezés, napfénytető 5191 000+áfa

D263
Légkondicionáló berendezés, ABS, Pl csomag, 
P2 csomag 5 122 000+áfa

D265
Rádió, légkondicionáló berendezés, napfénytető, 
ABS, P1 csomag. P2 csomag. P3 csomag 6114 000+áfa

MUSSO 602 EL, 
automata váltó

D370
Rád ó, légkondicionáló berendezés, 
P1 csomag, P2 csomag, ABS 5 494 000+áfa

D371
Rádió, légkondicionáló berendezés, P1 csomag, 
P2 csomag, Tempómat, napfénytető, ABS 5 758 000+áfa

P1 csomag tartalma: 7JJX15 méretű könnyűfém keréktárcsa, 235/75 méretű acélraoál gumiabroncs, 
fém kerékagysapka.

P2 csomag tartalma: Bőrbevonatú kormány- és váltókargomb, faberakású műszerfal és ajtókárpit.
P3 csomag tartalma: P2 csomag, bőr üléshuzat.

SSANGYONG MUSSO 4 WD TEREPJÁRÓ SZÉRIAFELSZERELTSÉGE

Saválló gallytörőrács 77 800 Ft+áfa
Saválló oSdalfellépő 54 000 Ft+áfa
Vonóhorog 24 800 Ft+áfa

Standard De Luxé
OM 602 típusjelzésű, soros 5 heng- 

5 fokozatú manuális vagy 4 fokozatú automata 
felezőhajtás, automata sza 

hátsó spoiler, pas<

»res, SOHC vezérlésű diesel motor.
Oltóval,elektromosan kapcso'ható ósszkerék és 
Dadonfutó, szervókormány. 
telmetál fényezés

P 215/75 R 15 radál gumiabroncs P 235/75 R 15 méretű radiál gumiabroncs
6JJX15 acél keréktárcsa 7JJX15 méretű krómozott acél keréktárcsa

Kézzel működtethető antenna Automata antenna
Belülről állítható tükrök Belülről elektromosan állítható tükrök

Állítható magasságú fejtám'a Állítható magasságú és dönthető fejtámla
Színezett üvegek

Deréktámasz a vezetőülésben
Állítható magasságú vezetőülés

Légterelő spoiler az első lökhárítóban
Oldalsó műanyag védőburkolat kőfetverődés ellen

Központi zár
Elektromos attakemelő
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VADÁSZATI SZAKNÉVSOR I.
VA D Á SZA TSZER VEZŐ  IRO DÁK

M ost kezdődő sorozatunkban kísérletet teszünk arra, hogy Olvasóinknak tájékoztatást nyújtsunk 
minden olyan vadászati szervezetről, vállalkozásról, amely a hazai vadászatban-vadgazdálkodásban-kereskedelemben,

a vadászathoz kapcsolódó szolgáltatások keretében működik.
Amelyik cég összeállításunkban nem szerepel, adatai hiányosak... az vagy nem kérte a vadászati szaknévsorban a szerepeltetését

vagy - feltehetően - hivatalosan nem is létezik.
AKACOS Vadászati és Kereskedelmi Bt.

Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: 1093/94, R-1093 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, 
dámra, őzre, vaddisznóra.
Cím: 9400 Sopron, Bécsi-domb Erdészház 
Telefon/fax: 99/311-120, 99/322-120, 99/343-120 
A cég képviselője: Akácos Gábor

Külföldiek magyarországi apró- és nagyvad 
bérvadásztatásának szervezése 
az ország egész területén, kívánságnak megfelően. 
Szükség esetén helyszíni ügyintézés 35 éves szakmai 
gyakorlattal.
Komplett tetőszerkezetek, gerendák készítése 
megrendelés alapján vagy hozott anyagból.
Deszkák, pallók, kerítés- és lépcsőelemek 
készítése, eladása.
Faanyagok vétele és eladása. Cseresznye, tölgy és dió 
lépcsőanyag eladás.
Különleges méretű hozott fatörzsek bérfúrészelése 
(1,2 m átmérő, 16 m hosszúságig).

ANAS Vadászati és Kereskedelmi Kft.

BEFAG -JAGD Utazási Iroda

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzés száma: 0109266473, R-0938 
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 1124 Budapest, Bürök u. 21.
Telefon/fax: 175-8340

ARANYSZARVAS Utazási Iroda

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: 0797/1993, R-0797 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, vízivadra, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 7900 Szigetvár, Bika A. u. 2.
Telefon/fax: 73/310-353

ARTEMIS 2000 Vadászati és Kereskedelmi Bt.

Alapításának éve: 1996.
Bejegyzési száma: 0106-513440, R-0398 
Tevékenységi köre: hazai vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, gímszarvasra, dámra, őzre, 
muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1124 Budapest, Thomán István u. 12.
Telefon/fax: 395-2618

S  F A ©
Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1024/1994 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cim: 8360 Keszthely, Kastély u. 10.
Telefon: 83/314-228,83/312-135 
Fax: 83/315-520
A cég képviselője: Török József osztályvezető 
Farkas Lajos külker, üzletkötő 
Bálint József vadászati főelőadó

BOLY Rt. Vadászatszervező Utazási Irodája

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1 036/94
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és
társas vadászatok szervezése - szarvasra, őzre,
vaddisznóra.
Cím: 7754 Bóly, Ady E. u. 21.
Telefon: 69/368-088

BÖRZSÖNY Vadászati és Kerekedelmi Bt.

i’ÍW 'v B Ö R Z S Ö N Y  1AGDBŰRO
Vadászati és Kereskedelmi Betéti Társaság

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 13-06-012044, R-0998 
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - szarvasra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 1173 Budapest, Pesti u. 61.
Telefon: 257-1264,06-30413-284

BRAVÓ TOURIST Utazási és Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1995.
Bejegyzési száma: R-1123/95.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 32-34.
Telefon/fax: 60/353-025.30/537-566 
A cég képviselője: Bánhidi Zsuzsanna Krisztina

COLUMBA JAGD  LABOD Bt.

CoíumSo-jogd

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1029/94.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 8840 Csurgó, Eötvös u. 4.
Telefon: 30/367-767 Fax: 82/471-387 
A cég képviselője: Galamb Gábor

Combick-Budapest Kft.
HUNTOURS Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: R-0864/95.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácanra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, gímszarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra 
Cim: 1052 Budapest, Városház u. 14.
Telefon: 118-5499 Fax: 266-0222 Mobil: 30/560-255 
A cég képviselőjének neve:
Prencsok János, Pasa Ernest

ConCorde Travel
Utazási és Vadászatszervező Iroda

ORDC TRAVEL

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: R-0518/91.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1062 Budapest. Andrássy u. 56.
Telefon: 269-5447, 265-5448 Fax: 153-0417

A ConCorde Travel - együttműködve 
a Vadászati Kulturális Egyesülettel és a Magyar 
VADASZLAP szerkesztőségével - kezdetben 
a hazai vadászok részére kedvezményes bérvadászatok 
közvetítésével kezdte el vadászati szolgáltatásait, 
amelyből kialakult az irodán belül önállóan működő 
vadászatszervező iroda.
A ConCorde Travel napjainkban közvetlen kapcsolattal 
rendelkezik a vadászterületekkel és egyre több külföldi 
vadász jelentkezik magyarországi vadászatainak 
megszervezése és lebonyolítása érdekében.
A ConCorde Travel vállalkozik a speciális-extra igények 
kielégítésére... és szívesen áll a vadászok rendelkezésére 
úgy is, mint szakmai utakat, nyaralásokat, 
külföldi szállások biztosítását ajánló utazási iroda.
1996 nyarától kezdődően tagja lett a Nemzetközi 
Légifuvarozók Szövetségének HAT A), közvetlenül képes 
a világ minden repülőjáratára jegyei biztosítani utasai 
számára.

CRYSTAL Kft.

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-0959/94.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - 
fácánra, fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra. 
Élővad export
Cím: 1142 Budapest, Kacsóh Pongrác u. 123. 
Telefon/fax: 251-2843

DÁM Vadászatszervező és Szolgáltató Kft.

b m w
Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: 01-09-166010, R-0631 
Tevékenységi kőre: hazai és külföldi vadászok számára
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egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gímszarvasra, dámra, 
őzre, muflonra, vaddisznóra. Éióvad export.
Cim: 1037 Budapest, Üde u. 4.
Telefon/fax: 250-0389 
A cég képviselője: Nyitrai István

EGER Vadászati Utazások Kft.

Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: 352/19, R-0875 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 36/321-658
Fax: 36/321-197
A cég képviselője: Kiss Béláné

EUROHUNTER Kft.

r g m i í c r
K. F T.

Alapításának éve: 1995.
Bejegyzési száma: R-1356/1996.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 5900 Orosháza Pf. 328.
Telefon: 68/311-549 
Telefon/fax: 68/312449 
A cég képviselője: Farkas László 
Telefon: 06-60-486-375

ÉSZAKERDŐ Rt. Vadászati Iroda

Alapításának éve: 1995.
Bejegyzési száma: R-1274/1995.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, őzre, 
muflonra, vaddisznóra.
Cím: 3051 Miskolc, Deák tér 1.
Telefon: 46/345433 
Fax: 46/345434
A cég képviselője: Kadlicsek János

GOLD FÁCÁN Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve, bejegyzési száma: 408/1991, R-1124 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, gímszarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 5700 Gyula, Karácsonyi J. u. 2.
Telefon/fax: 66/463-053
A  cég képviselőjének neve: Pappné Mócz Erzsébet

GRUPPO LA FORTUNA Vadászatszervező Iroda

Bejegyzési száma: R-1206 
, Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 

egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, vízivadra, őzre.
Cim: 5516 Körösladány, Kossuth u. 17.
Telefon: 66/386-388 
Fax: 66/371-226

H A D A X Vadász - Horgász - Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 1909500277, R-1113.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - szarvasra, dámra, őzre, 
vaddisznóra.
Cím: 8400 Ajka,
Csingeri u. 4-6.
Telefon/fax: 88/311-396

HM BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG Rt.

Bejegyzési száma: R-1017/1994.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - gímszarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1033 Budapest, Hévízi út 4/A.
Telefon: 270-2014 Fax: 270-2017
A cég erdészetei:
3047 Buják. Felszabadulás út 31.
Telefon: Buják 01 Mobil: 60/344-015 
2542Süttő, Rákóczi út 62. Telefon/fax: 33/361-480 
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 4.
Telefon/fax: 22/456039 
8321 Uzsa, Erdésztelep 19.
Telefon/fax: 87/436-143

HM Kaszó Erdőgazdaság Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1101/1994.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervzése - szarvasra, dámra, 
őzre, vaddisznóra.
Cím: 7563 Kaszó Telefon: 82/352-065,82/352-708 
Fax: 82/352-314. Tx: 13470

HM VERGA Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1996.
Bejegyzési száma: R-1336/1996.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, őzre, 
muflonra, vaddisznóra.
Cím: 8200 Veszprém, Jutási út. 10.
Telefon: 88/427-266 Telefon/fax: 88/429-882

HÓDIANA Vadászati és Kereskedelmi Kft.

r  ■ *  r  \
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Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 06-09-001483, R-1115. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, vaddisznóra.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely.
Ady E. u. 37.
Telefon: 62/346-012 
Fax: 62/344-179
A HÓDIANA már 5 éve a vadászterületek, illetőleg 
a vadászni vágyók szolgálatában áll. Vadászatszervezés 
Magyarországon, Romániában. Kis-Jugoszláviában, 
teljes körű ügyintézés.
Apróvad/fácán, fogoly/ nevelés, értékesítés.
Előnyúl export.
Egyéni programok szervezése.

HUBERTIN Vadászatszervező Bt.

Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: R-1225/1995.

Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - szarvasra, dámra, őzre, 
vaddisznóra.
Cím: 7539 Szülök, Sallai u. 7.
Telefon/fax: 82/487-120 
A cég képviselője: Huber József

HUBERTUS Agráripari Bt.

Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: R-1019.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
szarvasra, őzre, vaddisznóra.
Cím: 8646 Batatonfenyves,
Nimród u. 1.
Telefon: 85/361-026

HUBERTUS Vadkereskedelmi Társaság

Alapításának éve: 1989.
Bejegyzési száma: R-1272/95.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 34.
Telefon: 111-9608, 06/60-336-603 
Telefon/fax: 1314790

Vállalkozásunkat 1989-ben alapítottuk.
Tevékenységi területünk alapvetően 
a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. 
Vadászatszervezés: külföldi és hazai vadászok részére 
apró- és nagyvadas vadászatok szervezése 
az ország egész területén.
Vadhúskereskedelem: lőttvad felvásárlás, feldolgozás és 
értékesítés /belföldön/-
Vadgazdálkodási tankönyvek, szakkönyvek szerkesztése, 
kiadása: több vadászati szakkónyvet adtunk ki 
/pl. az FM megbízásából mi szerkesztettük, adtuk ki és 
forgalmazzuk a hétkötetes Vadásziskola c. tankönyvet, 
amely az állami vadászvizsga hivatalos tananyaga/. 
Vadászati oktatás, képzés: részt veszünk 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai és 
Vadászati Tanszékén folyó oktató és kutató munkában, 
mi dolgoztuk ki az állami vadászvizsga új rendjét, 
tartalmát, formáját... évente több tanfolyamon jelentős 
számú vadászjelöltet készítünk fel az eredményes állami 
vadászvizsga letételére.
Vadgazdálkodás-fejlesztés: az FM megbízásából részt 
vettünk a repülőgépes vadlétszámbecslés módszerének 
kimunkálásában, amely a regionális vadgazdálkodási 
üzemtervezés alapadatait képes biztosítani.
E feladat kidolgozásakor a precíziós repülésben jelentős 
tapasztalatokra tettünk szert.
Vadkárelhárító villanypásztorrendszereket forgalmazunk 
mezőgazdasági és erdészeti üzemek részére. 
Állategészségügyi szolgáltatás: 
az FM megbízásából kidolgoztuk a rókák veszettség elleni 
immunizációjához szükséges tájékoztatás, 
repülőgépes kiszórás, mintagyűjtés módszerét, 
és mi végezzük a technikai végrehajtást.

HUNGAROTIME Bt.

Alapításának éve: 1995.
Bejegyzési száma: 01-06418016, R-1305. 
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra. 
Cím: 1023 Budapest,
Árpád fejedelem útja 35-37.
Telefon/fax: 188-8465
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1122 Budapest, Moszkva tér 21. Telefon/fax: 156-30-35 

Rádiótelefon: (30) 404-298

" í; / l
Elsőrangú vadászatok, verhetetlen árakon. Ausztriai irodánk többéves 

tapasztalata garancia a kiváló szervezésre
A  i U  l\i l (  I- Ó

AFRIKA
Namíbia: 1 vadász +1 női kísérő 
6 nap: 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tehénantilop, 1 varacskosdisznó
1 vadász
6 nap: 5 szabadon választott vadfaj!
Dél-Afrika: 1 vadász +1 női kísérő 
6 nap: 1 nyala, 1 csíkos gnú, 1 impala, 1 varacskosdisznó 
Zimbabwe: 6 nap: 1 nagykudu, 1 impala, 1 kóantilop,
1 varacskosásznó
14 nap: 1 leopárd vagy 1 fekete lóantilop
SPECIÁLIS BIVALYSZAFÁRIK:
Zimbabwe: 5 nap: 1 kafferbiyaly
Időpontok: 1997. május 30.-június 8. és június 7-16.
Tanzánia: 7 nap: 1 kafferbivafy
Időpontok: 1997. aug. 13-24. és aug. 23.-szept. 3.
ALASZKA: 10 vadásznap: 1997. szeptember
1 grizfy, 1 jávorszarvas/karibu, farkas
10 vadásznap: 1997. október-november
1 jávorszarvas. 1 karibu/farkas, rozsomák
OROSZORSZÁG: 5 nap; 1 siketfajd, 1 nyírfajd, 1 mogyoróstyúk
+ erdei szalonka korlátozás nélkül
10 nap: 1 tengerparti barnamedve

4430,- DEM

4950,- DEM

4850,-DEM

3700,- DEM 
8680,-DEM

5800,- USD 

6100,- USD

8500,- USD

5500,-USD

2830,- DEM 
4950,- USD

Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes 
felvilógosftsással készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

2 és 4 személyes, 
egyfedeles 
és kétfedeles 
kivitelben

porcelántányérok 
és bögrék 
különféle
vadászmotívumokkal

9022 Győr, Apáca u. 14. 
TeL/Fax: 36-96/313-040

PMC GOLYÓS VADÁSZLŐSZEREK 
NAGY VÁLASZTÉKÁT TOVÁBBRA IS AJÁNLJUK 

VISZONTELADÓINK ÉS A VADÁSZOK FIGYELMÉBE 
AZ ALÁBBI KALIBEREKBEN:

22-250, .222 Rém., .223 Rem.( .243 Win., .270 Wby Mag., 
.270 Win., .300 Win., 30-30 Win., 6,5X55,7,62,7 mm Rém. Mag.,

7 mm Mauser, 8X57 Mauser, 30-06, .308 Win.

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Nikko Stirling céltávcsövek: 8X56,6X40,6X45,4X32 

Puma, Nieto, Aitor kések és tőrök

PMC, Libra pisztoly- és revolverlőszerek 
Umarex gáz- és riasztópisztolyok.Vadászruházat és -cipő 

HW 60 J  .222 Rém. kaliberű vadászpuska 
Kiskereskedelmi boltok címe az alábbi hárommal bővül: 
AGM Nádor Vadászbolt, 8200 Veszprém, Ady Endre u. 7/B 

Seprő Colt Fegyverbolt, 1076 Budapest, Thököly u. 2. Tel.: 351-7535 
Szamuráj Fegyver- és Vadászbolt,

9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu 10.

Kereskedelm i és Szolgáltató K ft
1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel.: 388-1228,388-1229. Fax: 388-1230

Magyarországon 
egyedüliként gyártott, 
teljesen felszerelt 
PIKNIKKOSARAK 
megrendelhetők 
a fenti címen



AZ ITM AUTÓ KFT.
a ZIL teherautók vezérképviselete 

és a Menedes-moloros 
SangMsng 

tererepjárók 
i főkeresbudapesti fökereskedője

MINDKÉT TÍPUS KEDVEZŐ TARTÓS 
BÉRLET- ÉS LÍZINGKONSTRUKCIÓVAL

KAPHATÓ

INNOTRADE ___________

1012 Budapest, Márvány 
utca 17.

Telefon: 214-1495, (20) 451-805,
(20) 342-780, 175-1727

M A G N U M  9 0  K f t .
Várja  Tisztelt Vásárlóit! 

Üzleteink:
1095 BUDAPEST, Sorckjári 164. 1086 BUDAPEST, líisef tat. 66.

_  V. TeL: 1 280-8?lI (FÉG mellett) Tel.: 113J-9430
2600 VÁC. Dr. Cídnyi kit. 55. :X)00 SZENTENDRE. K«iwliL.u. 8. 

Tel.: 27 317-300 Tel.: 26319-919

C É G Ü N K  K Í N Á L A T Á B Ó L :
REMINGTON fegyverek, lőszerek GREEN TRAIL kanadai ihermo csizmák. 

MARLIN alsókulcsos és sportpuskák bakancsok
COLT. Rl'GER. ROSSI HERBERTZ Solingen bicskák, tőrök

maroklőfegyverek BRINKMANN fémházas keresőlámpák

REM IN G TO N
SÖRÉTES, GOLYÓS ÉS SPORTLŐSZEREK 

12/70 kaliberben:
34 ,— Ft-os fogy. ártól

OTasco
kereső- és céltávcsövek 
7X50 SONOM A 
vöröslencsés, gumírozott

áfás fogy. ár: 1*3 Á  _ j—

Nagykereskedés: 1095 BUD APEST , Soroksári u. 164.
Tel.: 1 280-8311 (FÉG-től 500 m-re)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

SangYOng

4 X 4  W D  
D U N A F Ö L D V Á R

(SHELL-KÚTTAL SZEMBEN) 
TELEFON/FAX: 06-75/342-039 

MOBIL: 06-30/325-561, 30/503-658

HÍVJON, 
ÉS BEM UTATJUK  
A H ELYSZÍNEN!
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AUTÓ 4X4 Kft. SIÓAUTO Kft. I.T.M. AUTÓ Kft. SSangYong 4X4Wd

1147 Budapest, Füredi út 63/c 8600 Siófok, Jegenye sor 4/c 1012 Budapest. Márvány u. 17. 7020 Dunaföldvár, 

Tel/fax: 220-4967 Tel./fax: 06-84/322-072 Telefon: 214-1495,214-1496 Előszállási u. 861.

Mobil: 06-20/412-777 Fax: 214-9515 Tel./fax: 75/342-039

Mobil: 30/325-561



A képen látható termékek megrendelhetők a Kettner Nimród és Hajas Kft.-nél 
telefonon: 420-4940 vagy levélben: 1751 Budapest, Pf. 97, utánvéttel + postaköltség, 

valamint kaphatók szaküzleteinkben.

1214 Budapest, Rákóczi út 195-197.
/  /

KARÁCSONYI AJANDEKOTLETEI
3. Kettner késélező marokvédővel, szimmetri
kus élt biztosít.
cikkszám: 47059 1700,-
6. Praktikus öngyújtó, minden időjárásban. Szél
ben folyamatosan lenyomjuk a gyújtógombot, 
így egy izzóspirálnál, szélcsendben pedig normál 
lángnál tudunk rágyújtani. Műbőr tokban. 
cikkszám: 49192______________________ 1500-

1. Hatrészes vadász zsebkés, valódi agancsnyéllel, 8,5 cm 
pengehosszal, bőrtokban.
cikkszám: 47242 5900,-
2. BUSHLINE zsebkés, 7,5 cm pengével, 440-es nemes
acélból, a pakkafábóJ készült nyélen marokvédővel, cordura 
tokban.
cikkszám: 47239 2900-
4. Zsebmelegítő. A 6 órai meleget biztosító szénszálizzás
teljesen egyszerű és veszélytelen. 7X12 cm______________
cikkszám: 53122 800,-
5. Szénrudacskák a zsebmelegítőhöz, azonnal megrende-
lendók a melegítővel együtt (12 db/csomag)______________
cikkszám: 53123__________________________________350r
7. KETTNER halogén kézilámpa, ütés- és vízálló műanyag 
házban, gumivédóvel ellátott kapcsolóval, elem nélkül. 
cikkszám: 49258 1900,-
Varta 6 voltos blokkelem a 49258 lámpához, 
ökkszám: 49157 1400,-
8. KETTNER halogén zseblámpa ütés- és vízálló műanyag 
házban, speciális fényerővel, elem nélkül.
cikkszám: 49259



1y

1. Grönland csizma thermobéléssel, kivehető műszőrme talpbéléssel. 
A felsőrész víztaszító bőrből, az alsórész erős, vízálló gumiból, 
íépésbíztos talprésszel.
Rendelhető méretek: 41-46
cikkszám: 66009 5900,-
3. Falra, szekrényoldalra szerelhető csizmatartó.
cikkszám: 66807 2900,-
4. Kétrétegű, száraz meleget biztosító csizmabetét pamut-polar
műszálkeverékből.
Rendelhető méretek: 40-46
cikkszám: 66085 1700,-
5. EQUIPE színtelen gumicsizma-ápoló szer. Védi a csizmát a töréstől,
meghosszabbítja élettartamát.
cikkszám: 66815 980,-

2. Praktikus csizmatáska, ahol elfér 
valamennyi tisztítóeszköz is. Belseje 
mosható. 43X36X20 cm 
cikkszám: 41193

6. BUSHLINE kordsapka, 
BL-hímzéssel, velour 
szemellenzóvel. Bősége 
hátul csattal szabályozha
tó.

9. KETTNER tollparka kétutas 
cipzárral bélelt levehető kapuc
nival, sok zsebbel, szélvédő zsi
nórral. Felső anyaga pamut-poli- 
eszter, valódi tollal töltve.

Rendelhető méretek: 3=48/50,

7. SANDERSON flanelüng, tiszta 
pamutból.
Rendelhető méretek: 39-46
cikkszám: 63162 3900-
8. „HOPKINS" Jeans-ing két zsebbel,
tiszta pamutból.

Rendelhető méretek: 39-46
cikkszám: 63059 5900,-

. ■:Vv r  -....*....— - r r  ‘jf  i
•- .......
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A LADA NIVA ÚJRAFÖLFEDEZÉSE
Nem nosztalgia, nem a megszokottság ké
nyelme, hanem egyszerűen a célszerűség 
és racionalitás az, amelyek újra népszerűvé 
teszik a több mint két évtizede hű társként 
ismert terepjárót. Természetesen ez a Niva 
már nem ugyanaz, hiszen 1,7-es, injektoros 
erőforrást kapott, és mint a többi Lada típus 
katalizátorával nem szennyezi a környezetet. 
Mindezeken kívül számtalan apró módosítás 
örvendezteti meg a vezetőt, amelyek közül a 
vadászokat érintően talán a legfontosabb, 
hogy a hátsó ajtó a küszöbig nyílik, amely
nek előnyeit nem kell külön hangsúlyozni. A 
motor fejlesztését a General Motors kanadai

leányvállalata végezte, de nem csak a keve
rékképzés, hanem a gyújtás terén is jelentő
sek a módosítások. Ennek köszönhető, 
hogy a hidegindítás nélkülöz minden meg
szokott „trükköt, pumpálást". A benzinbe
fecskendezésnek köszönhetően javult a 
gyorsulás és a forgatónyomaték is. 
Mindezek tovább javították a Niva eddig is 
elismert terepleküzdő képességét, az ötödik 
sebesség pedig az országúti közlekedést.
Az elmúlt évek során jószerint mindenkinek 
sikerült közelebbről is megismerkedni szin
te az összes létező terepjárótípussal, így bő
ven akad tapasztalat az összehasonlításra.

Használati értékével összehasonlíthatatla
nul kedvezőbb árával bízvást fölveszi a ver
senyt a „legnagyobbakkal" is. Alapára jelen
leg: 1 690 000,- Ft. A különböző tesztek so
rán mért átlagfogyasztás 9,5 liter. Amiről vi
szont a tesztek ritkán beszélnek, az üzeme
lési egyéb költségek, amelyek egy háromé
ves futamidőt számítva minden más alatt 
maradnak. Elegendő csak a terepviszonyok 
között óhatatlanul elhasználódó alkatrészár- 
kat összehasonlítani. Az alkatrészellátás az 
autóval adott kezelési útmutatóban javasolt 
márkaszervizekben zökkenőmentes és fo
lyamatos.

MEGLEPETES A VADASZOKNAK
Mindezektől azonban még nem lesz va
dászautó az új Niva sem. A cég egy új, a 
speciális célra formatervezett, fémvázzal 
erősített, kemény műanyag borítású gally
törő rácsot és lenyitható hátsó vadhordó sa- 
roglyát készíttetett, amely külön is megren
delhető a régebbi változatokra is. A meg
nyerő forma mellett sem a saroglya, sem a 
gallytörő nem zavarja a közlekedésbiztonsá

gi okokból minden szögből jól látható fék
lámpát, irányjelzőt, lámpatesteket. Ha valaki 
alaposan megnézi a fotókat, aligha kell 
meggyőzni arról, hogy igen, ez való a Nivá
ra!
Az új „végtagok" nem csupán a lőtt vad 
szállításánál jelentenek segítséget, hanem 
a vadtakarmány kihordásában is a mással el 
nem érhető szórókra, etetőhelyekre.

Sok mindenben lehet csalódni, különö
sen manapság, de a Niva az eddigi elis
mert tulajdonságaira az új változatával 
csak „rálapátolt". így várhatóan különösen 
azok körében válik egyre népszerűbbé, 
akik napi feladataik során használják, és 
egy megbízható társat, minden körül
mény között működő munkaeszközt keres
nek.

HungaroLada Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. Telefon: 210-1474



HUNGAROJAGD Vadászati Szolgáltató Kft.

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: 01-09-364695, R-1217.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra. Élővad export.
Cím: 1027 Budapest, Medve u. 34-40.
Telefon: 212-2224

HUNKOMMERZ Bt.
Kereskedelmi, Vadászati és Utazási Iroda

Alapításának éve, bejegyzési száma: R-0692/1993. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, gímszarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra. Élővad export, import. 
Cím: 1137 Budapest, Katona József u. 33/B.
Telefon/fax: 112-0359 
A cég képviselőjének neve: Vass Gábor - 
telefon este és hétvégén: 291-6844

JESZEN SZKY  ÉS  TÁRSA Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzés száma: R-1229/1995.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei nyúlra, 
vízivadra, dámra. őzre.
Cím: 5600 Békéscsaba, Jókai út 31.
Telefon: 66/482-322, 30/538-631 Telefon/fax: 66/327-586 
A cég képviselője: Jeszenszky Lajos üzletvezető, 
vadászati szakmérnök
Jeszenszky Anita külkereskedelmi ügyintéző

Kettner-Nimród-Hajas Kft.
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Alapításának éve: 1989.
Bejegyzés száma: 01-09-069699, R-1144. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 195-197. 
Telefon: 420-5281 Fax: 4204466

KONDOR Vadászati és Kereskedelmi Bt.

Alapításának éve: 1992.
Bejegyzés száma: R-1275.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
szarvasra, dámra. őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 9725 Kószegszerdahely, Kőszegi u. 3.
Telefon: 94/360-022
A cég képviselőjének neve: Kondor Imre 
Hagyományos belföldi vadászatszervezés jutalékos és 
sajátszámlás rendszerben,
- afrikai vadászatok szervezése és közvetítése,
- vadgazdálkodási-vadászati tervezés, szaktanácsadás, 
vadaskertek tervezése, kivitelezése,
- vadászterületek, vadaskertek szerződéses 
üzemeltetése.
- külkereskedelmi tevékenység.

KOVÁCS és TÁRSA Bt.

Alapításának éve. 1991.
Bejegyzési száma: R-1263/1995.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 5540 Szarvas, Árpád u. 6.
Telefon: 66/313-724 Fax: 66/313-624 
A cég képviselője: Kovács Pál

Dr. MÁRIN Vadászati és Utazási Kft.

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 03-09-100338, R-0738.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 6239 Császártöltés, Rózsa u. 25.
Telefonfax: 78/343-154 
A cég képviselője: Dr. Márin István

MEFAG Rt. Vadászati Iroda

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-0958/94.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 3300 Eger. Kossuth utca 18.
Telefon/fax: 36/412-794 
A cég képviselője: Kiss László

MISTRAL-HUNGARIA Vadászatszervező és 
Külkereskedelmi Kft.

M ISTRAL-HUNGARIA
Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: 01-09-262893/06. R-1176. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1122 Budapest, Moszkva tér 21.
Telefon/fax: 156-3035 
A cég képviselője: Dr. Adorján Ákos 
Telefon: 06-30404-298

MAVAD - Magyar Vadgazdálkodási és 
Kereskedelmi Rt.

MARKET-TRADE Kereskedelmi, Technológiai és 
Vadászati Kft.

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: 08-09003215, R-0841.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei nyúlra. 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Élővad export.
Cím: 9400 Sopron, Pázmány P. u. 3.
Telefon/fax: 99/312-506
A cég képviselője: Dr. Dobos Tibor ügyvezető igazgató

MÜSZI-MIX Kereskedelmi és Vadászatszervező Kft.

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 06-09-001579, R-1022. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1027 Budapest,
Fazekas u. 29-31.
Telefon: 201-7000 
Fax: 202-0964
A cég képviselője: Perjési László

NATURHUN BT.

Alapításának éve: 1996.
Bejegyzési száma: R-1435/1996.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzra, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 11.
Telefon: 23/319-041 
Telefon/fax: 23/319-440 
A cég képviselője: Balogh József

NUOVA DIANA Kft.

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: R-0197.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra
Cím: 1015 Budapest, Donáti u. 40.
Telefon/fax: 201-9521

HUNNIAVAD Vadászati Kft.

( h ü n ^ ^

Alapításának éve: 1989.
Bejegyzési száma: 1645/1995, R-1280.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra. őzre. muflonra, vaddisznóra. Élővad export, import. 
Cím: 8640 Fonyód, Várhegy u. 14.
Telefon: 85/362-222 Fax: 85/361-262 
A cég képviselője: Kanizsay Gábor ügyvezető 
A HUNNIAVAD Kft. Magyarország első magántulajdonú 
vadászatszervező irodája /alapítva 1989/. Központi irodánk 
a Balaton déli partján. Fonyódon található, de 
képviseleteink működnek Szolnok, Hajdú-Bihar és Heves 
megyékben is. Tevékenységünkben 
az apróvadvadásztatás játssza az egyik meghatározó 
szerepet. Bérelt területeinken évek óta kitünően 
szervezett fácán-hajtóvadászatokat biztosítunk 
vendégeinknek. Ugyancsak fontos tevékenységünk 
az ózbak és szarvasbika vadásztatás, valamint vaddisznó
hajtások közvetítése.
Üzletpolitikánk alapja: Csak kitűnően szervezett, vadászias 
körülmények között zajló vadászatot szabad és lehet 
a nemzetközi piacon eladni!
Partnereinkkel közösen az alábbi országokba szervezünk 
vadászatokat magyar vadászok részére: Lengyelország, 
Románia, Zimbabwe, Namíbia, Dél-Afrika, Kanada.

Alapításának éve: 1934.
Bejegyzési száma: 01-10-041211, R-0844. 
Tevékenységi köre: hazai és külföld: vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Élővad export.
Cím: 1014 Budapest, Úri u. 39.
Telefon: 175-9611,175-9981 Telex: 201-6445 
Telefax: 155-9939,201-6371
A cég képviselője: Dr. Tóth Géza elnök-vezérigazgató
Telefon: 155-8939
Gémesi József gazdasági igazgató
Telefon: 155-8139
Pálvölgyi Zoltán vadászati igazgató
Telefon: 201-6445
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PANNONVAD Vadászatszervező és Kereskedelmi Kft.

PANNONVAD
Alapításának éve: 1992.
Bejegyzési száma: 13-09-064893.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra. Élővad export, import. 
Cím: 1012 Budapest, Várfok u. 15/8.
Telefon/fax: 175-4089

PAVAT Vadászati és Külkereskedelmi Kft.

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzés száma: 05-09-002525/06, R-0821. 
Tevékenység; köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vizivadra, gerlére, őzre.
Cím; 3599 Sajószöged, Dózsa u. 6.
Telefon/fax: 49/342-432 
A cég képviselője: Vaszilkó Sarolta 
Telefon: 60/487-371

PEGAZUS Vadászatszervező Kft.

V
I
Alapításának éve: 1990.
Bejegyzési száma: 01-09-070826, R-1096. 
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyénr és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 1039 Budapest, Lónyai u. 49.
Telefon: 217-1939,218-7536 Telefax: 218-749.
A cég képviselője: Tóth István ügyvezető igazgató

P.HELIANTHUS PLUS Kft.

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: 1409300787, R-1025.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 8710 Balatonszentgyörgy Gulya-Csárda Pf. 6. 
Telefon/fax: 85/377-873

Szeretnénk megvalósítani a jövőben nívós 
fogolyvadászatok szervezését árukapcsolással /nyúl, 
vízivad/. Igény esetén szívesen adunk szakmai tanácsokat 
/vízivad vadászatszervezés, félvadkacsa tenyésztés, 
élőhely kialakítás/.
Jó  minőségű árualapot és szolgáltatást kívánunk 
értékesíteni igényes vadászok részére.

SEFAG Rt. Vadászatszervező Iroda

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1105/94.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, 
dámra, őzre, vaddisznóra. Élővad export, import.
Cím: 7400 Kaposvár. Bajcsy-Zs. u. 21.
Telefon: 82/315-022 Fax: 82/310408
A cég képviselője: Pintér Ottó
termelési vezérigazgató-helyettes
Dr. Spir.gár Ferenc vadgazdálkodási osztályvezető
Németh Sándor vadászati előadó

SEVAKO Kft.

Alapításának éve: 1991.
Bejegyzési száma: 1909500488, R-0796.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 8500 Pápa, Rákóczi F. u. 17.
Telefon: 89/312-061. 0^60-393-046 
Telefon/fax: 89/313-578
A cég képviselője: Seregélyes György ügyvezető

SKORPIÓ Vadászatszervező Iroda 
(Aranyszarvas Alapítvány)

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: 60-55/93, R-1248.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 4024 Debrecen, Varga u. 11.
Telefon: 52/414-360

STELLA Vadászat-, Sport- és Turizmusszervező Kft.

Alapításának éve: 1990.
Bejegyzési száma: 01-09-069030, R-0577.
Tevékenységi kőre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 1061 Budapest, Liszt F. tér 5.
Telefon: 1414585, üzenetrögzítő: 269-6708 
Telefon/fax: 2680362

PUSZTA CACCIA 2000 Kft.
HORTOBÁGY
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Alapításának éve: 1995.
Bejegyzési száma: R-1285.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, őzre.
Cím: 4071 Hortobágy - Halastó Vadászház 
Telefon/fax: 52/369-041 
A cég képviselője: Zsamay Attila

A PUSZTA CACCIA 2000 Kft. lokális vadászatszervező 
iroda, célja a Hortobágy térségében levő speciális 
vadászati lehetőségek értékesítése.
Vadászati és szervezési tapasztalatok: vadkacsa-apróvad- 
őzbak-vaddisznó egyéni és ngh-vadászatok terén. 
Vendégkör: - olasz /egyéni és ügynokös csapatok/ 
elsősorban Észak-Olaszországból, 60-70 csoport/év vízi és 
apróvadas csoportok - spanyol /őzbak/ - osztrák 
/solymászat, vaddisznó, ózbakj.

Szentesi Trófea Vadászati és Utazási Iroda

Alapítás éve: 1993.
Bejegyzés száma: R-1016/94.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, őzre, vaddisznóra. Élővad export. 
Cím: 6600 Szentes, Széchenyi u. 35.
Telefon/fax: 63/316-016

SZI-VA Vadászati Iroda

Alapításának éve: 1984.
Bejegyzési száma: R-1058/1994.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, gerlére, 
szarvasra, dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 8360 Keszthely, Pipacs u. 11.
TeleforVfax: 83/312-057 
A cég képviselője: Szita Imre ügyvezető 
Varga Ildikó irodavezető

TAMÁS Vadászatszervező Kft.

Alapításának éve: 1996.
Bejegyzési száma: 17-09-002449, R-0777.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, mezei 
nyúlra, vízivadra, őzre.
Cím: 7090 Tamási, Árpád u. 10.
Telefon/fax: 74/471-671 
A cég képviselője: Tamás Lajos ügyvezető

TRÓFEA Vadászatszervező és Vadászatelszámoló Kft.

Alapításának éve: 1989.
Bejegyzési száma: R-0825/94.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 3.
Telefon/fax: 74/316-718 
A cég képviselője: Nagy Csaba

VADEX - Mezőföldi Erdőgazdaság Rt.

Bejegyzési száma: R-1062.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - fácánra, 
fogolyra, mezei nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra.
Cím: 8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.
Telefon: 22/316-293 
Fax: 22/327-525

VADŐR Kft.

Alapítás éve: 1990.
Bejegyzési száma: R-1008/1994.
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra.
Cím: 1125 Budapest,
Karvaly u. 10/D.
Telefon: 275-1553.06-20449451 
Telefon/fax: 275-0098 
A cég képviselője: Dr. László Gábor

VENATOR

Alapításának éve: 1990.
Bejegyzési száma: R-0880/93.
Tevékenységi köre: hazai vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése - fácánra, fogolyra, mezei 
nyúlra, vízivadra, gerlére, szarvasra, dámra, őzre, muflonra, 
vaddisznóra. Élővad export.
Cím: 8646 Balatonfenyves, Pf. 8.
Telefon/fax: 85/360-891

Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. Vadászati Irodája

Alapításának éve: 1994.
Bejegyzési száma: R-1039.
Tevékenységi köre: hazai és külföldi vadászok számára 
egyéni és társas vadászatok szervezése - szarvasra, 
dámra, őzre, muflonra, vaddisznóra. Élővad export. 
Cím: 2800 Tatabánya
II., Rózsakért u. 63.
Telefon: 34/316-733 
Fax: 34/316-226

ZALAERDŐ RT. Vadászati Iroda

Alapításának éve: 1993.
Bejegyzési száma: 20-10-040073/07. R-0973. 
Tevékenységi köre: külföldi vadászok számára egyéni és 
társas vadászatok szervezése
- szarvasra, őzre, vaddisznóra.
Cím: 8800 Nagykanizsa.
Múzeum tér 6.
Telefon: 93/500-200 Fax: 93/500-251 
A cég képviselője: Páll Tamás vadászati felügyelő
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N A G Y  M A G Y Á R  V A D Á S Z O K
„Mi, magyar vadászok, kik foglalkozásunk kívánta időn felül maradó napjainkat legszívesebben a 
vadászat nemes mesterségének szenteljük; kik pihenést, felüdülést, egészséget, munkakedvet 
merítünk a vadászat élvezetéből; hazafias bánatunkban enyhülést találunk vagy legalább egy kis 

időre feledteti velünk a vadászat azt, hogy átkozott kezek igazságtalanul feldaraboltak, éhenpusztu- 
lásra ítéltek minket, egy viszontagsággal tele, de dicsőségesen átélt ezer éves múlt után.

Nem tudja ezt nemvadász megérteni. 0  csak különös, sokszor igen cifra ruhát lát, puskatokot, 
nagy hátizsákot, melyből egy vadászszék kandikál ki, meg egy sovány vizslát, melyet pórázon húz 

gazdája a jegypénztárhoz a pályaudvarokon. S mikor 18 fokos hidegben, erős északi szél vágja 
az ember arcába az apróra fagyott havat, s a drága városi bunda hordozója vacogó fogakkal, 

könnyező szemekkel lesi a kilincset, hogy a meleg szobába kerülhessen; akkor vagyunk mi otthon, 
megdörzsöljük a fülünket kétszer is, hogy ne fagyjon, hidegtől piros arccal, vidáman, boldogan 

megyünk ki a lakott helyek közül, ki az erdőre, mezőre, hogy lássuk, csodáljuk a Nagyalkotó reme
két, a zuzmarás fákat, bokrokat, ünnepi csendet, a gyémántos fehér takarót, mely legalább egy 

időre elfedi a föld piszkát, hogy annál tisztább helyről, tisztább lélekkel emelkedhessünk 
gondolatban a mindenható, jóságos Istenhez, ki minket, romlott földi lényeket, e fönséges 
panorámához juttatott. Ezt és hasonló földi élvezeteket csak választott népének, nekünk, 

vadászoknak adja az Isten, a városlakónak erről sejtelme sincs."

K E Z D IV A SA R H E L Y I B E N K O  PÁL
(1871- 19..)

1871. január 20-án született 
Kézdiváráshelyen (ma: Tírgu 
Secuiesc, Románia), Három
szék vármegyében, ősnemes 
székely család sarjaként. Isko
láit szülővárosában, Sepsi- 
szentgyörgyön, Kolozsváron 
és Budapesten végezte. Pályá
ját 1895-ben gróf Wenckhei- 
mék csorvási uradalmánál 
kezdte, majd rövidesen állami 
szolgálatba lépett. Gazdasági 
szaktanár volt a rimaszombati, 
nagyszentmiklósi, hódmező
vásárhelyi földműves iskolák
ban és a bajai tanítóképzőben. 
1918-ban elmenekült Erdély
ből és Székesfehérvárott tele
pedett le. 1919-ben gabona
gyűjtő kormánybiztosnak ne
vezték ki. 1920-ban az egri 
Futura, 1921-ben a gödöllői 
Baromfitenyésztő Intézet ve
zetője lett. 1928-ban a mező- 
gazdaság fejlesztése érdeké
ben kifejtett kiváló tevékeny
sége elismeréséül a „m. kir. 
gazdasági főtanácsosi”  címet 
kapta. A Magyar Ornitológiai 
Szövetség főtitkára volt, s tu
lajdonosa a szövetség díszjel
vényének.

Benkő Pált kora egyik ne
ves vadászati szakírójaként

tartották számon. Számos cik
ke jelent meg a „Magyar Va- 
dászújság” , „Vadászat és Ha
lászat” , „Nimród Vadászlap” , 
„Nimród Vadászújság” és a 
„Magyar Lövész” című folyó
iratokban. Élete fő műve az 
1935-ben megjelent „A  vadá
szat”  című könyv, melyről 
Láng Rudolf (Sólyom) írt 
méltató - ám a hibákat is fel
táró - kritikát: „...nagyon de- 
rekas munkát végzett, de nem 
lehet csodálkozni azon, hogy 
könyve nem mindenben töké
letes és nem felelhet meg an
nak, aminek szánta: a magyar

NEM  M ANAPSAG  ÍRTAK
„Márpedig sokan felismerték, hogy jó üzlet rejlik a vadá
szati lehetőségekben. Róluk olvashatjuk 1909-ben a kö
vetkezőket a Vadászlap hasábjain: ...a nemes vadászatnak 
cégére alá megátalkodott jogtiprók, üzérek és rablók rej
tőznek... Korunkban a spekuláció ezen ártalmas hajtása oly 
beteges tünet, melyet éppen a hangoztatott humanizmus 
címén kellene gyökerestől megsemmisíteni..."

Dr. Csőre Pál: A magyar vadászat története című könyv 
214. oldalán találtam: „...a vadászatilag és gazdaságilag 
egyaránt elszomorító az, hogy vadgazdáink nem tudnak el- 
lentállni a külföldről jelentkező óriási keresletnek s az ide- 
ig-óráig tartó busás haszon kedvéért teljesen figyelmen kí
vül hagyják a settenkedő gyászos jövendőt."

Kommentár nélkül beküldte: Szabó Ferenc, Sümeg

vadász tankönyvének. Mert 
tankönyvnek hamis adatokat 
tartalmaznia nem szabad.” 

Vadászatai során bebaran
golta szinte egész Magyar- 
országot. Vadászott medvére a 
Délkeleti-Kárpátokban, vad
disznóra Gödöllő környékén, 
szalonkára Vas megyében... 
stb. Életében több vadásztár
saságnak is tagja volt. Későb
bi visszaemlékezésében egyik
ről így írt: „Baján, a mai Bács
ka székesfővárosában jutot
tam be az »úri vadászegylet- 
be«. Belépési szándékomról 
sokan akartak lebeszélni, azt 
mondták, nincs semmi a határ
ban, üresen jönnek haza a va
dászok mindég. 40-en voltunk 
tagok, három nagy határunk 
volt; nem jöttem én haza üre
sen soha... Vadásznaplómat is 
itt kezdtem.”

Tudomásom szerint utolsó 
cikke - 73 éves korában - 
1944-ben jelent meg. Későbbi 
halálára vonatkozó adatokat 
nem találtam, kiderítése azon
ban folyamatban van, mely
hez tisztelettel kérem a va
dásztársak segítségét.

Bányai József
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KAKUKKTOJÁS
S z e rk e s z tő s é g ü n k  és a D u n a té vé  H u b e rtu s  va d á s z a ti m ag a z in  kö zö s  v e té lk e d ő je

A NOVEMBERI HELYES MEGFEJTÉSEK:
1/B) A házi görény (Mustela putorius), mert a többi elnevezés egymással szi

noním. A faj érvényes magyar neve: mezei görény {Mustela eversmanni), de hív
ják molnár-, pusztai, sztyeppei görénynek is.

2/C) Az orrtükör színe és a torokfolt alakja alapján lehet megkülönböztetni a 
nyusztot a nyesttől.

3/C) A vaddisznó kan élete végéig fejleszti az agyarát.

A HELYES M EGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL A NYERTESEK:
- A ConCorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi salzburgi vadászati 
kiállításra szervezett társasutazásán Véber Genovéva (Ajka) vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. sörétes lőszercsomagját Láposi Ferenc (Mező
túr) viheti haza, amennyiben rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját Bánki Ferenc (Budapest) mondhatja magá
énak.

- A Terraprint Kiadó könyvcsomagját Vona Csaba (Tarnaméra) nyerte.
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese Zopcsák László

(Vác).
- Mata Pál gravírozott ólomristály korsójából Varga Istvánná (Mezőtúr) ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Rási László (Miskolc) olvashatja.
- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró 

felett c. könyvét) Boros György (Tarnaméra) rakhatja a könyvespolcára.

Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - vehetők át szer
kesztőségünkben.

DECEMBERI KERDESEINK
E havi kérdéseinket dr. Faragó Sándor, a Soproni Erdészeti Egyetem vadgazdálkodá
si tanszékének docense teszi fel.

1. Melyik a kakukktojás az alábbi négy vízivad közül?
A) Tőkésréce
B) Kerceréce 
0  Böjti réce 
0) Csörgőréce

2. „Elmegy a fecske, marad a túzok." Igaz-e ez a magyar közmondás?
A) Nem, mert a telet a túzok Afrikában tölti.
B) Nem, mert a kemény teleken Dél-Európába vonulhat a magyar túzokállomány egy 
része.
C) Igen, mert a túzok állandó madár.

3. Mi a „gründolás"?
A) A sörétes lőszer kézi lapzárása.
B) Az úszórécék víz alatti táplálkozása.
C) Vadásztársaság alapítása.

A helyes válaszokat a Dunatévé Hubertus vadászati magazinjának 
január 2-ai adásában, valamint következő számunkban közöljük.

A megfejtéseket - december 15-éig - nyílt levelezőlapon kérjük beküldeni 
az 1245 Budapest Pf. 1209 evelezési címre.
A levelezőlapra három - az Önök által kiválasztott - betűt kell írni.
A helyes megfejtést beküldők között nyolc nyereményt sorsolunk ki.

HARMÓNIA DUNA KFT.
2400 Dunaújváros, Piac tér 2. Szolgáltatóház

A Duna mentén, Dunaújvárosban találha
tó a Harmónia bolthálózat következő tag
ja. A szép és illusztris bolt 1994-ben nyi
tott. Kedvező és szolid árai mellett meg
található itt minden, amit a hálózat képvi
sel. Mauser, Sako, Tikka, Cz, Brüno, Ze
iss. Taurus, Melcher fegyverek, illetve a 
Dinamit Nóbel, SB  Cseh, Sako finn és a 
lőszerek arzenálja, a lőfegyvereladástól a 
lőfegyver-vizsgáztatáson keresztül a fegy- 
veralkatrész-ellátásig minden. Széles ská
lája eme szolgáltatásnak. Erről gondosko
dik ez a családi vállalkozás. Az üzlet veze
tője Hetónyi László és felesége jól kiegé
szítik egymást. Az üzlet kellemes hangu
latáról a feleség gondoskodik. Egészség- 
ügyi pályát cserélt fel a fegyverek világá
ra. Szolgálatkészségét itt kamatoztatja. A

férj közel húszévi erdészi munkát hagyott 
ott a vállalkozásért. Neki könnyebb volt a 
váltás, hisz az erdő és a vadászat maradt, 
csak ehhez jött a szolgáltatás. Elad, áruért 
megy. üzleti partnerrel tárgyal, puskát lő 
be, vagy a bolt köré szerveződött bérkilö
vök vadásztatását intézi. De emellett el
látja a saját vadásztársasága vadászmes
teri feladatait is. Azt vallja, hogy minden
hez kell érteni, sokat kell tudni és széles
körűen kell tájékozódni. Mindezt pedig 
tiszta szívből csinálni. Ha ez megvan, a 
vásárló elégedetten távozik, a vadász pe
dig megkapja, amit akart. Egy a lényeg, a 
színvonal, mely hármas eredetű: szakmai 
ismeretség széles választék és szolgálat
készség! Ok így gondolják!... ez a HAR
MÓNIA...!

Ú J MAGYAR TERMÉSZETVÉDELMI TÁRSASJÁTÉK 7-18 ÉVESEKNEK 
HONISMERETI, ZOOLÓGIÁI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEKET IS NYÚJT

SZERETED AZ ÁLLATOKAT? (MATURE SCRIPT CAPITA)

Fejtsd meg az alábbi totót (tegyél X-et a helyes megfejtéshez) és küldd be 
a szerkesztőség címére. A helyes megfejtést beküldők között kisorsoljuk

a társasjátékot.

DECEMBER
A) Mi a vadmacska latin neve?
□  1. Felis silvestris
□  2. Silurus glanis
□  X. Meíes meles

D) Milyen madár a kanalas gém?
□  1. Énekesmadár
□  2. Nádi madár
□  X. Gázlómadár

B) Mikor indul vadászni a nyuszt?
□  1. Éjjel
□  2. Hajnalban 
ü  X. Napközben

E) Mi a kárókatona másik neve?
□  1. íbisz
□  2. Kormorán
□  X. Fekete réce

C) Melyik a magyar 
természetvédelem címerállata?
□  1. Kanalas gém
□  2. Fehér gólya
□  X. Nagy kócsag

F) Miről ismered fel a vízisiklót?
□  1. Sárga-fekete hullámos, csíkos 
mintázatú a bőre
J  2. Halántékán sárga, félhold alakú 
folt van
□  X. A hátvonalán háromszög alakú 
fehér foltok vannak
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VADASZ HUMOR
KISSÉ ELFOGLALTAK VAGYUNK

Mindent, amit eddig elkövet
tem - tűnődött elhomályoso
dó szemmel Keresztapa a 
közért tettem. Na, ne arra a 
közért lopásra gondoljon, ami
kor áttörtem a falat. Akkor va
lakinek ezt is vállalnia kellett. 
Mint a mókus fenn a fán, a fal
törő oly vidám... énekeltük. 
Ma már hat faltörő vállalkozá
som van, elértük a világszínvo
nalat, úgy törünk ki-be, hogy 
szinte észre sem veszik. 
Emellett mindig is,a vadászat 
volt a hobbim. Évtizedekig 
csak a nyúl szerepét kaptam. 
Amióta fordult a kocka, mega
lakítottuk először a Magda 
Marinkó bérkilövő vadásztár
saságot. Volt is bérkilövésünk 
bőven. A közelmúltban azon
ban magyarosítottunk dr. To- 
csik Mártára, mert méltó, 
hogy a magyar profitvadászok 
világbajnok nagyasszonyának 
nevét vegyük végre föl.

Tőle loptuk az ötleteket. 
Minden törvényes, hiszen a 
jogász kérdez és a jogász vála
szol. Játék és cumika, tízperc
ben. Mi vagyunk a beruházók, 
mi vesszük a cumit, a többiek
nek meg az a dolguk, hogy 
kapják be. Nálunk ugyanis 
csak azokat büntetik meg, 
akik jegy nélkül utaznak, a mil- 
liárdok nem számítanak.

Tagjaink: kétkezi olajszőkí
tők, egyszerű végkielégítet
tek, mindennapos konszoli
dált bankmuftik, hátrányos 
helyzetű, de jó vastagon kor
rumpált köztisztviselők, szár
nyas bankbetéttel megtollaso-

O►-
5

5
UJ

DÍ

- Akármit beszéljenek az altik... az 
antikal... az antihalkolisták, én így 
is kétszer annyi vadat látok, mint 
bárki más!

dott zöldbárók és egyéb 
APEH-kedvezményezettek. 
Egyszóval, jó csapat vagyunk, 
bottal üthető nyomokkal. Apá
ról (maf)fiára szállt a mester
ség. Azt kérdezik, hogyan si

került húszezer hektáros va
dászterületet szerezni? Ezt 
eddig senki nem merte meg
tenni. Higgyék el, vannak 
módszereink. Például nosztal
giatúrákat szerveztünk, és 
csak éjjel három után zörget
tünk be aláírásgyűjtéskor. Aki 
legszebb álmából fölébredt a 
tanyákban, azt úgy kirázta a 
nosztalgia, hogy órákig abba 
sem tudta hagyni az aláírást. 
Kényszer? Miről beszél itt ma
ga? Az a két baseballütős ko
pasz ruhásszekrény valójában 
mozgássérült idegenvezető 
volt, hogy el ne tévedjünk. Tu
ti papírjuk volt róla. A pitbull 
pedig törvényesen ki volt he- 
rélve. A jegyző igazolta a saját 
heréjével. Hát tehetek róla, 
hogy ezek után végül a sok 
meghatalmazott engem vá
lasztott közös képviselőnek? 
Miért vállaltam, miért vállal
tam? Tehettem mást, amikor 
mindenki engem tartott egye
dül rátermettnek, nemzetve- 
szejtő egyéniségnek. Apjuk 
helvett keresztapjuk lettem.

Őszintén szólva kezdetben 
voltak nehézségek. Fölosztot
tuk a megyei térképet az előírt 
legkisebb területnagyságra, 
és szépen sorra vettünk min
denkit, megosztva erőinket. A 
végén egyesültünk, mint a vi
lág proletárjai. Csak ez nekünk 
jobban sikerült. A vadászvizs
ga? Hát, sok marhaságot meg 
kellett volna tanulni, az biztos. 
Kinek van erre ideje? Mondok 
egy bevált tanácsot: ha az 
egyik megyében megbuksz, 
van még éppen tizennyolc. Át
jelentkezel állandó lakosnak, 
és kész.

Meg aztán harmincezerért 
olyan állami vadászvizsga-bi
zonyítványt kapsz, amilyet 
csak akarsz, sőt már a fegy
vertartásit házhoz hozzák, 
még melegen. Nekem a ki
emelkedő társadalmi mun
kám elismeréséül felsőfokú 
vadgazdálkodási végzettséget 
és jogi diplomát vásárolt a 
tagság. Olyan jó, hogy már az 
asszony is elhiszi, és ő is ilyet 
kért karácsonyra. A fiammal 
volt egy kis gond a vizsgán, 
mert valami vadászetikáról 
vagy miről kérdezték. Ilyen ál
latról még a lexikonok sem 
tudnak, ezért biztos nem is 
ehető. Valami ógörög női név 
lehet, de ez már nem számít

nyugati nyelvnek. Végül csak 
megvettük neki a bizit, mert 
ilyenje még nem volt. Tudja, 
milyenek a gyerekek...

Egészségügyi alkalmasság? 
Nem mondom, a doki, amikor 
meglátta a gyereket, köpni- 
nyelni nem tudott, és zavará
ban háromszor botlott el a to
lószékében. De mondtam ne
ki, mit izgul, hiszen egyelőre 
nem őt vizsgálják. Mire a bizo
nyítványon megszáradt a tin
ta, hozták már a tolószékének

AZ ŐZ TÜKRE

- Ez lenne az a páratlan 8-as?!
- Hááát... most még persze kicsit 
fiatalka, de nézd meg majd négy 
év múlva!

négykerekes, terepjáró válto
zatát. Azzal még a magaslesre 
is fölmegy a gyerek, mert 
egyébként fürge, mint a 
nyest. Rúdugrásban nyert a 
paraolimpián aranyérmet. Tő
lünk. Nem volt olcsó, de ello- 
pattuk, tokostól, oklevelestől. 
A macerás golyós puska he
lyett Uzzi géppisztolyt kere- 
peltet a gyerek, éleslőszerrel. 
Az ápolónője már úgy szalad 
cikcakkban, mint az üregi nyúl. 
Jól elvan, ha játszhat.

Mit is mondhatnék a vad- 
gazdálkodásról? Az van, ké
rem. Igazi vad-gazdálkodás, 
mert mi szó szerint vadul gaz
dálkodunk, hiszen a vadkapita
lizmust építjük. Területünk ve- 
gyes-vadas. Sajnos, csak cső
tésztával. Eddig három vadőr 
terült el rajta. Nem marok- 
fegyvert kellett volna nekik 
törvényesen előírni, hanem jo
gokat, addig pedig golyóálló 
mellényt és hordozható tábori 
bilit. Ontörvényeinket, ház
iszabályunkat keményen be
tartjuk, amelynek alapja a jól 
bevált ököljog. Ez legalább 
működik. Azt mondja, hogy 
így nem jutunk Európába? Hát 
miért, odamegyünk? Mi oda 
megyünk lakni, ahol tejet kap
ni, mert abban szoktunk fürde

- Szép vagy, rózsám, szebb a nap
nál, de nem szebb a...

ni. Meg vajban. Pedig egyre 
csökkenő ellenségeink azt 
mondják, az a fejünkön van. 
Én egyébként ezzel úgy va
gyok, hogy ha valahová hat év 
alatt nem ér el az ember: vagy 
álljon meg, vagy forduljon 
vissza. Onnan jönnek ide va
dászni elegen. Mi már inkább 
azon gondolkodunk, mi hová 
menjünk, ha már az utolsó 
nyúl is elterül a pirított hagy
mán. Szerencsére addigra 
még sokan bedobják a törül
közőt az újak közül, és könyö
rögnek majd, hogy vegye már 
bérbe a területet valaki. Mert 
ez a harc volt a végső, hama
rosan mindenki kigyógyul min
den átkos szenvedélyéből, há
la a bölcs törvénynek és a jó 
gazdasági szabályozóknak.

A vaddal ezek után pedig 
semmi gond nem fesz, a mód
szer költségkímélő. A vad egy
szerűen volt, nincs, eltűnik a 
mélyhűtők homályában, akár
csak egy mélymosó hatású 
mosópor használatával. Szem
ben például a hagyományok
kal. Nincs takarmányozási 
költség, vadkár, sőt a töltény 
árának változásai is ezentúl 
csak azokat érdeklik, akik eb
be már régen beleőrültek. Rá
adásul nem is kérünk munka
bért, csak sikerdíjat, amely az 
egész éves költségvetési 
veszteség húsz százaléka ere
jéig fizetendő be a feneketlen 
kasszánkba.

Egyébként elnézést kérek, 
de lángeszemet időnként po
roltóval kell lecsillapítani a szi
gorú tűzvédelmi előírások mi
att. Szerencsére van frissen 
hamisított vadászfelelőtlensé- 
gi biztosításom. Ha Önnek 
nincs, karácsonyra legyen ez a 
cég ajándéka. Nem jó semmi
re. de kötelező!

-H oZso-



V A D Á S Z O K  Á  S A J T Ó B A N
A március 1-jén életbe lépő va
dászati törvény becslések sze
rint mintegy kétmillió földtulaj
donost érint (a jogszabály sze
rint ugyanis a vadászati jog 
minden földtulajdonost megil
let), akiknek el kell dönteniük: a 
vadászati jogát maga gyakorol
ja-e majd vagy haszonbérbe ad
ja. A témával kapcsolatos véle
ményekről, a vadászterületek 
kialakításának tapasztalatairól, 
valamint a keresztény szellemi
ség és a vadászkultusz össze
egyeztethetőségéről egyaránt 
olvashattak az elmúlt hetekben 
napi- és hetilapokat forgatók.

„A  Mezőgazdasági Termelők Or
szágos Szövetségének (M OSZ) 
tájékoztatása szerint a földtulaj
donosok jó része félreérti a tör
vény szavát, nem méri fel, hogy 
mit jelenthet számára a vadászati 
jog" - írja a Népszava újságírója 
Az erdőbirtokos a saját vagyoná
val sáfárkodik című körinterjújá
ban. „Sokan úgy vélik, hogy a va
dászati jog csak a vadászat lehe
tőségét jelenti számukra. Nem 
tudják, hogy a jog a földtulajdon 
oszthatatlan része, amely jelentő
sen növelheti birtokuk hozamát 
és értékét. Mivel nem vadásznak, 
úgy gondolják, jobban járnak, ha 
haszonbérbe kiadják a vadászat 
jogát. Mások erdőbirtokossági 
társulat megalakításán munkál
kodnak, hogy a gazdák maguk 
dönthessenek a terület sorsáról, 
élvezzék a törvény kínálta lehető
ség hasznát, vállalva persze ezzel 
a kötelezettségeket is. (...) A  hét
száztíz, jelenleg területtel rendel
kező vadásztársaságnak az év vé
géig kellene egy-egy terület föld- 
tulajdonosai döntő többségének 
a nyilatkozatát összegyűjtenie, 
amelyben megbíznák a vadászo
kat a birtok sorsának további inté
zésével - tudtuk meg a Magyar 
Vadászati Védegylet főmunkatár
sától, Kristó Lászlótól. Az egylet 
hajlik a kompromisszumra. A  tu
lajdonosoknak a bérleti jogért a 
korábbi többszörösét is megad
nák, de bármilyen más ésszerű 
megoldást is méltányolnának. Az 
ideálisnak természetesen a ha

szonbérletet látná, és úgy véli: ha 
nem jutna valamelyik vadásztár
saság bérleményhez, megma
radna lehetőségként számára a 
bérkilövés. (...)"

Az új vadászterületek kijelölésé
nek megyei tapasztalatairól Vál
tozó vadászmezők címmel ad 
hírt a Vas Népe. „A  41 vadászte
rület közül mindössze néhány 
esetében nem sikerült előzete
sen megállapodni - annak elle
nére, hogy mára kiderült, alig né
hány területhatár »élte« túl az 
eddig eltelt 60 napot. Arra is van 
példa, hogy zalai és Győr-Mo- 
son-Sopron megyei vadászterü
let is benyúlna megyénk közigaz
gatási területére. A törvényalko
tók szándéka szerint a végleges 
területhatárokban a szomszédos 
feleknek kellene megállapodni, 
ha nem sikerül, a döntést az FM- 
hivatalok vadászati főfelügyelői
nek hatáskörébe utalják. A jelek 
szerint könnyű egyezségekre 
nem nagyon lehet számítani. Er
re azért is van sok esetben kevés 
remény, mert az Erdőgazdaság

Rt. és a Sárvári Mezőgazdasági 
Rt. mögött kincstári tulajdonú er
dők állnak. Hogy ezek az erdők 
mennyiben különböznek az ál
lampolgárok tulajdonában lévő 
területektől? Valójában nehéz 
lenne megfejteni, de a szemlélet
ről sokat elárul az alábbi, a Heti 
Privinfó október 29-i számában a 
témával kapcsolatban megjelent 
írás: »A Kincstári Vagyoni Igaz
gatóság még júliusban felhatal
mazta az érdekelt erdészeti rész
vénytársaságokat, költségvetési 
szerveket, természetvédelmi va
gyonkezelőket, hogy a törvények 
szellemében, a tulajdonos nevé
ben járjanak el az előzetes egyez
tetések, a határkijelölési eljárás 
során. A megyei FM-hivatalok- 
nál működő vadászati felügyelők 
azonban a társaságok javaslatait 
nem minden esetben akceptál
ták^ Ha valaki esetleg nem tud
ná: az FM-hivatalok vadászati fő
felügyelői hivatottak arra, hogy a 
vadászati törvény előírásainak 
érvényt szerezzenek. Ezek után 
jó lenne tudni, hogy tulajdon
képpen miről szól a történet."

A Színes Vasárnap Vitás va
dászkultusz címmel arra keresi 
a választ: összeegyeztethető-e a 
keresztény szellemiséggel a va 
dászkultusz. „Ez kérdés az egy
házon belül is, hiszen még a Hu- 
bertus-misék betiltását évek óta 
követelő Álba Kör és az Erőszak
ellenes Fórum kérésére adott fő
pásztori iránymutatások sem 
egyértelműek" - állítja a hetilap. 
„A  fórum először öt éve tiltako
zott az »erőszakkultusz« egyházi 
megjelenése ellen, miután több 
híradásból is értesülhetett a 
nagyközönség a levadászott ál
latok tetemeinek díszletei közt 
megrendezett szabadtéri misék
ről. A  tiltakozás hatástalan ma
radt, ezért a civil szervezet II. Já 
nos Pálhoz fordult. A  szentatya 
nevében válaszoló vatikáni ille
tékes leszögezte: a leölt állatok 
mellett mondott mise ellenkezik 
a krisztusi tanítással. Dékány 
Vilmos esztergomi érseki általá
nos helynök szerint a szentmise 
nem szolgálhat keretül zajos, 
szórakoztató és állatok megölé
sét célzó vadászatoknak - ez 
mindenképpen ellenkezik a mise 
szentségével. Azt azonban nem 
lehet megakadályozni, hogy a 
mise résztvevői közül egyesek 
fogják fegyverüket és vadászni 
menjenek. A  vadászok maguk 
nem értették a dolgot. Arra hi
vatkoztak, hogy védőszentjük, a 
727-ben elhunyt Szent Hubertus 
kultusza évszázadokra nyúlik 
vissza, s ennek gyakorlását még 
az »átkosban« sem tiltották. (...) 
Dankó László kalocsa-kecske- 
méti érsek kicsit árnyaltabban 
érvelt: a növényeket és az állato
kat Isten az emberek számára te
remtette. Az állatok leölésével 
bemutatott áldozatok, lakomák 
az Ószövetségben is szerepel
nek. (...) A továbbiakban kifejti: 
oda kellene hatni, hogy a cenzú
rázásán sajtó ne pogány kulti
kus megnyilatkozásnak minősít
se a leölt állat előtti tisztelet- 
adást, hanem keresztényi szem
lélettel Istennek adjanak hálát a 
szép teremtményért, amit az 
embernek adott. (...)"

Összeállította: K. E.

B E R K IL 0V 0 VADASZTARSAK, FIGYELEM !
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESIAET A

C O N C O R D E  TRAVEL
VADÁSZATSZERVEZŐ RODA SEGÍTSÉGÉVEL FOGLALXOZK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VADÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL 

A VADÁSZATOKON VALÓ RÉSZVÉTE FELTÉTELE A KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG, AMELYHEZ A SZÜKSÉGES 
NYOMTATVÁNYOKAT KÉRÉSRE ELKÜLDJÜK. KERESSÜK A KAPCSOLATOT AZOKKAL A VADGAZDÁLKODÓKKAL, 

AKIK HAZAI BÉRVADÁSZTATÁSSAL FOGLALKOZNAK VAGY FOGLALKOZNI SZEREM*. 
Vadrécevadászat Bonyhádon, december 31- ig.

Rész.'ete díj: 603 FtWaMom vagy110) Ftfótop. Letóvés 350 Fv<fc Elviéi: 150 Fldb.

Vadliba- és vadrécevadászat Biharugrán 
Vadliba: 2500 FVdb e lv ite lle l 
Vadréce: 1200 Ft/db e lv ite lle l

900 Ft/db e lv ite l nélkül
Várjuk feíajántesaitat es az igényeket 

CÍt CONCORDE TRAVEL, 1C62 BP., ANDftÁSSY ÚT 56.
TEL: 269-5U7,2&5U8. FAX: 153-0*17. VKE TEL: 131-1368

••
C S A K  N Á L U N K ,  C S A K  T O L U N K ,  C S A K  Ö N N E K !

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Jelentős kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztőségünk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhármas „Magyarország aranyérmes trófeái" cí
mű magyar-német nyelvű könyve. Alkalmas a hozzánk érkező vadászok megajándékozására, a szinte hihetetlen mennyiségű adathalmaz és gazdag képanyag pe* 
dig a szakember munkáját segíti. Akciós éra. 15M  R

Ugyancsak szerkesztőségünkben kapható és rendelhető meg Békés Sándor „Vadászetika’’ cimü könyve, amelyet a Vadászati Kulturális Egyesület adott ki. A mun
ka ajánlott anyag a vadászati felsöolrtatásban is, és hiányt pótol a mindennapi vadászgyakorlatban. Ismeretanyagát nem nélkülözheti egyetlen igényes vadász sem.

Akciós ára: 290 Ft.
Dr. Bán István szerkesztésében, neves szakírógárda közreműködésével, díszkiadásban megjelent a „Vadászetika" c. könyv, amely elsősorban gyakorló vadászok 
számára foglal össze minden tudnivalót, 300 oldalban. ^ ra. 2 5 0 0

Mindhárom könyv megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209. Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn).
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EVFORDULONAPTAR
ROVATVEZETŐ: DR. BŐD LAJOS

Eseményekben gazdag hónap - melyet nem is a rendezvények sokszínűsége jellemez mert a vadászok: 
vadásznak. Inkább a „szezont* nem tisztelőlegnagyobb vadász" hónapja, aki ránk (!) vadászik. Ezért a kü
lönösen sok, jelentős, munkásságukban mág ható e’ödfő emlékezzünk meg !e:<; smeretünk

parancsa szerint:
December 8. (1920) Elhunyt Sugár Károly (sz. 
1865), aki az erdészszakma összes lépcsőjét végig
járva, a miniszteri tanácsosságig vitte! Erdészként 
is vadász volt. A bécsi I. nemzetközi vadászati kiál
lítás anyagának gyűjtésében és rendezésében je
lentős feladatot vállalt. Tevékenykedett az Orszá
gos Erdészeti Egyesületben (és szerkesztette lap
ját, majd 1914-tól a .Vadászlap'-ot. Országos va
dászati felügyelő, és az OMW titkáraként is álmo
dott a „Magyar Vadászati Múzeum'-ről. 
December 11-én emlékezzünk meg Bérczy Ká
rolyról, aki e napon hunyt el 1867-ben (sz. 18211. 
Jogász volt, Széchenyi István közvetlen munka
társa, a magyar vadászati kultúra történetébe 
azonban első szaklapunk alapításával irta be ne
vét: .Lapok a vadászat és lovászat köréből’ 
(1857. jan. 15.), mely 1858-tól haláláig .Vadász- 
és Versenylap’ címen jelent meg. A magyar-né
met és német-magyar „vadászmúszótár* szer
kesztője, a .Hazai és külföldi vadászrajzok' szer
zője. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kis
faludy Társaság elismerésül tagjává választotta. 
December 12. (1982) Elhunyt Dénes István (sz. 
1913), akire elsősorban mint az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság vadászati osztályának veze
tőjére, ill. az 1959. évi .Afrika expedíció' vezető
jére emlékezünk. A Magyar Mezőgazdasági Mú
zeumban muzeológusként majd nyugdíjas szak- 
tanácsadóként fejtett ki értékes szakmai munkát. 
December 16.11961) Csórgey Titusz (sz. 1875) or
nitológus halálának évfordulója. 1895-1914 kö
zött Hermán Ottó munkatársa az Ornitológiai 
Központban, majd azt 20 évig ténylegesen vezet
te is, 1922-től kinevezett igazgatóként. 1935-ben a 
Debreceni Egyetem díszdoktorává fogadta. Az 
amerikai és bajor madártani szövetségek, a Ti
szántúli és Mecseki Madárvédő Egyesületek tag
ja, kiváló illusztrátor, a magyar fészekodúgyár 
megalapítója. Személyiségére jellemző hitvallá
sa; „inkább pákásznak született, mint tudósnak’ . 
December 17. (1992) Váratlanul elhunyt dr. Mát
rai (Izrael) Gábor (sz. 1933) erdömérnők, az 
FM-MÉM vadászati főosztályának munkatársa. 
Gyakorlati vadász, kutató, igazgatási szakember 
és jó cimbora volt egyszemélyben. Kiemelkedő 
munkája az üzemtervezés koncepciójának, a muf
loncsiga bírálati szempontjainak a CIC által is el
fogadott kidolgozása. Nevéhez fűződik a patinás 
„barna füzetek' szerkesztése: kapocs a kutatás és 
gyakorlat között...
December 27. (1914) Hermán Ottó (sz. 1835) halá
lának évfordulója: a zoológia (madártan, rovar
tan) halászat és néprajz nagynevű kutatója, képvi
selő, író, a Természettudományi Társulat választ
mányi tagja, fáradhatatlan ismeretterjesztő, Kos

suth Lajos levelezőtársa... a Magyar Ornitológiai 
Központ megálmodója, megvalósítója, első igaz
gatója, és madarászgenerációk tanára. .Az utolsó 
magyar polihisztor.' Életművének vadászati kisu
gárzása a Madártani Intézetben folyó kutatások, 
melyek során a vadászható és védelemre szoruló 
madárfajok táplálkozásbiológiai, ill. ökológiai vi
szonyait állapították meg - az akkori viszonyokra. 
Az Aquila c. madártani évkönyv alapítója, a szink- 
ronvonulás-megfigyelés megszervezője, „A ma
darak hasznáról és káráról' c. könyve a vadászok 
polcáról sem hiányozhatna...
December 28. (1964) Dr. Éhik Gyula (sz. 1891) 
egyetemi tanár, kiváló zoológus, vadászati szak
író halálnak évfordulója. 1919-től a Nemzeti Mú
zeum munkatársa, 1937-től az állattár vezetője, 
majd igazgató, főigazgató-helyettes. Zoológiái 
szaktekintély, de tudásának kincsestárát alap- és 
középfokon a vadászok rendelkezésére bocsátot
ta. A Magyar Vadászban az átalakult vadásztár
sadalom újoncait oktatta 1946-tól.
December 29-én (1931) hunyt ei Madarász Gyula, 
Hermán Ottó és Chernel István munkatársa, aki 
képzett zoológus volt (1881-ben általános állat
tanból doktorált). Az 1891. évi II. Nemzetközi Or
nitológiai Kongresszus (és annak kiállítása) szer
vezője Hermán Ottó mellett. Hazai és külföldi ku
tatásairól pedáns tudósításokat közölt a nemzet
közi szaksajtó! Életművét leginkább a Magyaror
szág madarai c. - korát meghaladó színvonalú - 
alapműve rögzíti.
December 29. (1958) Elhunyt dr. Lumnitzer Sán
dor (sz. 1896) koronglövő bajnok: számtalan 
nemzetközi és hazai verseny győztese, kétszeres 
Európa- és háromszoros világbajnok, 16-szoros 
nemzeti válogatott csapattag. Kimagasló ered
ménye az 1932. évi bécsi világbajnokság, 
melyet 300/298 eredménnyel nyert meg! A há
ború után is folytatta a versenyzést s mi több: 
sportvezetőként az új nemzedék tanítására, a 
sportág újraélesztésére igen nagy energiát for
dított!
December 31. (1977) Dr. Karczag István letette a 
tollat mellyel a Magyar Vadász 1968. májusi szá
mától főszerkesztőként javítgatta pedáns igényes
séggel a kéziratokat. Hamarosan formailag is 
megváltozott a korábban csúnya, színes lap szép
re, de nem színesre. 1969-től 1975-ig Nimródként 
a nimródi színvonalat célozta meg. Jogász volt - 
szinte véletlenül lett újságíró. Közben is vadász 
maradt melyben a sporton kívül annak etikai vo
natkozásai foglalkoztatták: titkára volt a MAVOSZ 
etikai bizottságának. Talán elsőként kezdett hozzá 
a magyar vadászat etikai kódexének összeállításá
hoz.

Születésük évfordulóján gondoljunk rájuk:
December 2-án (1849) született Egerváry Gyula
(t1913), 1893-tól országos vadászati felügyelő, a 
Mezőgazdasági Múzeum jelentős fejlesztője, az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet és egyéb 
szakmai és sportszervezetek titkára, a Vadászlap 
munkatársa (1880-tól), szerkesztője (1885-től), 
majd felelős szerkesztője (1890-től). Jogászként is 
a vadászat ügyét támogatta, és e téren jelentős iro
dalmi tevékenységét is végzett. A millenniumi va
dászati kiállítás „csoportbiztosa", majd az 1900-as 
párizsi kiállításunk fő szervezője. A vadászat ügyé
nek (!) rendezését előrevalóbbnak tartotta a vadá
szat rendezésénél - és ebben maradandót alkotott. 
December 2. (1908) Molnár Gábor születésének 
napja (t1980). A megszállottság, akarat- és élet
erő példaképe. 1930-32 között a Magyar Nemzeti 
Múzeum brazíliai expedíciójának egyedül maradt 
tagjaként - a MNM anyagi támogatása nélkül - 
végzett kimagasló értékű gyűjtőmunkát: rovaro
kat hüllőket - miközben szenvedélyből és anyagi 
alapok előteremtése miatt is vadászott. 1932-ben 
mindkét szemét elveszítette (a magyar tudomá

nyosság kárára is), ezt követően töretlen élet
kedvvel járta be Mongóliát (kétszer), és visszatért 
Dél-Amerikába is. Élményeit tapasztalatait 20 
könyvben írta meg számunkra.
December 9-én (1900) született Schell József gra
fikus- és festőművész (t1970), aki utánozhatatlan, 
egyéni stílust, bensöséget sugárzó művészetét 
autodidaktaként érte el. (Diplomája szerint mező
gazdász volt.) Művészként 1929-ben mutatkozott 
be a trófeakiállításon, és tette ezt évekig. A hábo
rú után .szüneteltette' művészi pályáját, majd 
Szederjei Ákos, Studinka László (petesmalomi fa
liképek!) és Karczag Iván teret adott számára. 
1959-től a Képzőművészeti Alap tagja. Hozzánk a 
Széchenyi-könyvek hozták közel: az .Ahogy el
kezdődött* és az „Ünnepnapok" az ő képeivel az 
igaziak. Emlékalbuma = életműve, elférne a pol
cunkon!
December 12-én köszöntsük a megillető tisztelet
tel Merán Fülöpöt születésnapján (1926). Egyedül
álló, amit a vadászati kultúra, vadászattörténet 
egyetemes művelésében tett: a grazi Vadászati

Múzeum alapítója, évtizedekig igazgatója egészen 
annak át'szétszervezéséig. Tucatnyi német nyel
ven írt könyve után a magyar vadászkónyvkiadás 
is köszönti 70. születésnapján.
December 25. (1891) Zsindely Ferenc születésnap
ja (t1963). Testvérével, a vadászati szakvonalon 
kiváló Zs. Endrével ellentétben, öt a vadászat és 
természet lírája bilincselte le inkább. „Ő volt Bár
sony István utóda és Fekete István előde a magyar 
vadászati szépirodalomban (Zs. I.) Kittenberger 
Kálmán felfedezettje, és államtitkár, majd minisz
ter korában is barátja. Az Isten szabad ege alatt és 
a Dunáról fúj a szél c. ismert (?) ritka könyveihez a 
napokban megjelent Debrecennek van egy vize c.

„adósságtörlesztés' csatlakozott. Becsüljük 
meg...
December 30. Jurán Vidor születésnapja 
(1879-1963). A felvidéki Gnezdán született és halt 
meg - hű volt az ó szeretett Tátrájához, irodalmi 
élményei és állattani megfigyelései onnan szár
maznak - ott vadászott. Igazgató tanítóként a gye
rekeket - a 18 éven át általa szerkesztett Vadász, 
majd Vadászlap c. újságon keresztül a vadászokat 
tanította. Könyvei: a Kárpáti ordasok és a Va
dászkrónika az újszerű természetirodalom lírai 
gyöngyszemei, hiteles állat-, ember- és tájábrázo
lással, a nyelv és vadásznyelv csiszolásának re
mekei...

Szervezeti életünk érdekességei:
December 2. (1977) A MAVOSZ Országos Kül
döttközgyűlése jóváhagyta a Vadásztársasági 
Alapszabály mintát. Ez (gyakorlatilag) az 1989. II. 
törvényig az összes vadásztársaság szervezeti fel
építésének és működésének .kaptafája" volt, en
nek összes előnyével és hátrányával együtt. 
Utóbbit az egyesületek a házi szabályzat bővíté
sével próbálták megoldani, ami végül is ugyan
azon (vagy hasonló) kérdések kettős szabályozá
sát jelentette: összemosódott az egyesület műkö
dése és a vadászat-vadgazdálkodás szabályo
zása.
December 6. (1973) Bekésben megalakult a me
gyei ifjúsági vadászbizottság, a fiatal vadászok 
nevelésének, összefogásának céljával. Program
jukban 8 vadászklub működtetése, és a fiatal vadá
szok országos konferenciájának megszervezése is 
szerepelt. A bizottság Kárpáti Józsefet választotta 
elnökéül.
December 12. (1965) A Magyar Ebtenyésztők Or

szágos Egyesületének számunkra jelentős alap- 
szabály-módosítása: A MAVOSZ mindenkori (?) 
főtitkára hivatalból (!) tagja a MEOE vezetőségé
nek! (A jószándékú - mai jogszemléletünknek 
meglepő - intézkedés azonban nem oldotta fel a 
tenyésztés-használat ellentmondását...) 
December 17. (1966) A MAVOSZ Országos Vá
lasztmányi ülésén Tóth András, Gál Miklós (Pest 
m.) és dr. Boda Pál (Somogy m.) javaslatot ter
jesztettek elő a főfoglalkozású vadgazdálkodási 
szakemberek alkalmazására megyénként. (Ez pár 
év múlva meg is valósult, és a MAVOSZ 1970-90 
között - szerénytelenség nélkül áilíthatóan - kivá
ló szakembergárdával rendelkezett.)
December 19. (1969) A MAVOSZ Országos Intéző
bizottsága határozatban rögzítette a Nimród Va
dászérem alapítását. Éveken keresztül az egyetlen
- megbecsült - kitüntetésünk volt. Kár, hogy túl
zott számban került kiadásra, így (sajnos) veszített 
.fényéből"!

A szakma berkeiből:
December 4-7. (1974) A (volt) szocialista orszá
gok mezei nyúllal foglalkozó vadbiológusai Poz
nanban 3 napos szimpóziumon 15 témakörben 
vitatták meg tapasztalataikat, a Lengyel Vadász
szövetség rendezésében. A házigazdák a tavaszi 
törzsállomány 79%-os csökkenésének okairól, a 
franciák a mesterséges tenyésztés buktatóiról 
számoltak be. (Delegációnkat Heltay István vezet
te.)
December 8. (1943) Gr. Eszterházy László közli a 
Nimródban a Sárosvidéki Vadászok Vadvédelmi 
Körzetéről szóló .Megállapodás'-t: 22 vadász kb. 
50 000 hold vadászterületen közös akaratból 
egyezséget kötött az „ózállomány megmentésé
re*! 3 évre lemondtak az erős bakok lövéséről, és 
a selejtezés szempontjait egyeztették. Kapitális 
bakot csak a visszarakás után és csak augusztus 
1-jét követően - kulmináló vagy fiatal bakot egy-

A jogalkotás
December 14. (1971) A MÉM ónálló rendeletben 
intézkedett a „Hivatásos Vadászok Szolgálati
Szabályzatáról*, ami akkor - és hatálya alatt vé
gig - egyfajta tekintélyt adott a szakmának. 
December 15. (1972) A MAVOSZ Országos Kül
dött Közgyűlése .megállapította" a .Vadászati 
Szabályzat'-ot. Mivel ezt jogszabályi felhatalma
zás alapján tette, így a szabályzat is (gyakorlati
lag) rendeletnek minősült! Sok .fedést" tartalma
zott valós jogszabályokkal, ezzel együtt erenye 
volt, hogy 65 egyértelmű §-ban az átíagvadász 
számára a legfontosabb „foglalkozási szabály*- 
okát jól foglalta össze.

általán nem lehetett lőni. A selejt bakok agancsát 
alsó állkapoccsal együtt vállalták (!) a területtulaj
donosok és bérlők nyilvánosan bemutatni, ezért 
személyes felelősséget vállalva!
December 19. (1969) A MAVOSZ Országos Vá
lasztmánya fő napirendben tárgyalt a mezei nyúl- 
állomány helyzetéről. Megerősítette, hogy (tava
szi törzsállományként) a 950-1250 ezer db-ot kell
- és el lehet - érni. Igazgatási (korlátozó) intézke
déseket is kilátásba helyezett Alapozott a vt. köz
gyűlések szakmailag megalapozott határozataira 
(?), az állománytelepítésre (?>, a vérfelfrissítésre 
(?), az injektált tojással végzen kártevöpusztítás- 
ra, a növényvédő szerek káros hatásának kivéd- 
hetöségére, a vadmentő berendezések általános 
használatára (?), a vadegészségügyi vizsgálatok
ra. Mint tudjuk: a jószándékú helyzetelemzés és 
program nem vált be...

műhelyeiből:
December 22. (1944) Az .Ideiglenes Nemzetgyű
lés" döntött a vadászati jog megváltoztatásáról: 
.az a magyar államra száll*. E szándék a 
4640/1945. M.E. rendeletben jogerőre emelke
dett, és 62 ill. 73 év után elvált a földtulajdon jo
gától, míg 52 év után ahhoz visszacsatolódik. 
December 24. (1970) A MÉM e napon adta ki a 
30/1970. sz. rendeletét a vadgazdálkodásról és 
vadászatról, amely a 8/1993. FM r. kiadásáig 
(1993.1. 30.), 23 éven át legfontosabb jogszabá
lyunk volt! Az 1961. évi VII. törvény alapján a 
vad- és vadászati jog allami tulajdonán építke
zett.

Befejezésül: az .Évfordulónaptár* szerkesztőjeként megköszönöm azon kevés olvasó türelmét, akik a 
félezer információt az év során végigböngészték!
A többség figyelmet azonban elkerülte, és pusztába kiáltott szó maradt a lapunk januári számának 14. ol
dalán írott kérés: .írjuk együtt (I) az évfordulónaptárt: olvasók és szerkesztők... Kérjük, hogy minden 
megemlékezésre méltó eseményről, tájékoztassák e rovat felkért szerkesztőjét...' A mérleg: Egy va
dásztársunk küldött anyagot és kaptam egy kritikát. Közvetlen környezetem is érdektelen maradt e múlt
ba tekintve jövőt építő (!) rovat iránt, gy lavasoltam a szerkesztőségnek, hogy kerek egy esztendő után 
közérdekúbb publikációnak adjon helyet egy értekes oldalon. Úgy vélem, hogy az olvasók többsége nem 
fogja hiányolni a vadászati kultúránk becsúlése ■ önbecsülésünk irányába tett erőfeszítéseimet! Ha egy 
írás nem talál olvasót, az nem az utóbbi hibája: az irodalom - így a publicisztika és a kutatás is - az olva
són, a felhasználón keresztül „mérettetik meg*. Jelen esetben .könnyűnek találtatott*.
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MEGÖLTE A NYÚL
Keskeny erdei út szelte át a hegyoldalt, 
ezen lépkedett a vadászok libasora. Az 
élen haladó időnként megállt, kezével in
tett, egy vadász lemaradt. Rám került a 
sor. Sekély völgyhajlatban volt az állásom, 
előttem-mögöttem vegyes bükk-fenyő er
dővel borított meredek hegyoldal. Apró 
erecske csörgedezett a völgyben, mocsa
ras partját sűrű gizgaz borította. Ha sze
rencsém van, itt jönnek fel a disznók. A 
vadőr szerint egy nagy csapat disznó van 
lent a fiatalosban, mind darabos példány.

Az erdőt már egyhangú barnásszürkére 
fakította a november, csak a fenyők örök
zöldje dacolt vele. Én is egy fenyő sátor- 
szerűen lenyúló ága alá húzódtam, zöld ru
hám itt jól elrejtett. Csípős hideg volt a 
reggel, cirádás jégnyelvek csipkézték az 
erecske szélét, fehér dércukor díszítette a 
pókhálókat, mintha a téli hópaplan előhír
nöke lenne.

Kiabálás, majd kutyaugatás hallatszott a 
völgy mélyéről. Gyönyörű muzsika ez a 
vadász számára, gyorsabban ver a szíve, 
feszülten figyelve várja a felbukkanó va
dat. Erősödtek a zajok, felverték a disznó
kat, mindjárt itt lesznek. Ágreccsenés, 
zörgés a bozótban, de még semmit se lát
tam, vállhoz szorítottam a puskát... és ek
kor lövés dörrent, valami szisszent, 
reccsent, és a fenyőág rázuhant a célzás
ra emelt puskámra.

-Vigyázz, majdnem meglőttél! - kiáltot
tam.

Alig kétarasznyira a fejem fölött ütötte 
át a brenneke az ágat.

A vadász nem győzte bocsánatkérés
sel. Jó  barátom volt, nyugodt, megfontolt 
ember, most mégis elragadta a vadászláz, 
rápuskázott az úton átváltó disznókra, 
nem törődve azzal, hogy a vadászállások 
is az úton vannak. Ha két arasszal lejjebb 
céloz, szép fejlövéssel végzem be földi 
pályafutásomat.

Akkor megúsztam, és sikerült megúsz
nom máskor is, eddig még nem lyukasz
totta ki lövedék a bőrömet; pedig harminc 
éve vadászok hegyvidéken, síkságon, mo
csarakban egyaránt. Igaz, hogy én sem 
tettem kárt senkiben. Szerencsém volt.

Egy nyúlhajtásban a hátizsákomban lé
vő alumíniumpoháron lapult el két szem 
hatos sörét. Máskor a háromlábú székem 
bőrülését ütötték át a sörétek, szerencsé
re pár másodperccel azelőtt álltam fel 
róla.

Nem csak a vadászok lehetnek szenve
dő alanyai a baleseteknek. A hajtók még 
inkább veszélyeztetettek, hiszen ők verik 
fel, terelik a vadat, a lövések is feléjük irá
nyulnak, sokan sérülnek meg a vigyázat
lan puskázók lövéseitől.

Semmi köze sem volt a vadászathoz an
nak ẑ idős cigányasszonynak, aki pár cső 
lopott kukoricával a tarisznyájában balla
gott az erdő szélén. Meglátta a vadászo
kat, nem tudhatta mit akarnak, elbújt egy 
száraz rőzsecsomó alá. A vadászok egy 
sebzett disznót kerestek. Észrevették a 
gallyak között lapuló fekete csomót, sor
tűz dörrent, holtan rogyott össze a szeren
csétlen öregasszony.

Az avatatlan kézbe kerülő puska is sok 
balesetet okozott már. A gyermek szíve
sen játszik a fegyverrel, ha hozzáférhet. 
Testvérét lőtte agyon egy tízéves fiú, pe
dig csak ártatlan ijeszgetés céljából kattin
tottá rá az apja sörétesét, de az egyik cső 
töltve volt.

Kerítésen mászott át töltött puskával 
egy vadász. Leesett, a puska elsült, há
rom szem sörét fúródott egy hajtógyerek 
hátgerincébe. Megmentették, most negy
venéves, és bénultan, tolókocsiban ten
geti az életét.

A sebzett vad is számtalan balesetet 
okozott. Sebzett szarvasbikához közele
dett óvatlanul a vadőr, eltalálta a bika kirú
gó hátsó lába. Öt bordáját törte el, hetekig 
feküdt a kórházban.

A sebzett vaddisznó is bátran szembe
száll üldözőivel. Sok vigyázatlan vadász
nak, hajtónak oltotta ki életét, még többet 
sebzett meg, tett nyomorékká.

Szinte hihetetlen, hogy a legmin
dennapibb vadászzsákmány, az ár
talmatlan gyáva nyúl is okozott ha
lálos kimenetelű balesetet. Élővad- 
befogás alkalmával történt egy szo
katlanul meleg, napfényes, késő 
őszi napon. Ingujjban sütkérezve 
leste a vadat egy sovány legényke. 
Hatalmas bak nyúl akadt a hálóba, 
alig bírt vele a gyenge fiú. Kisza
badította, aztán magához szorí
totta, hogy el ne szalassza..., és 
a nyúl karmos hátsó lábával 
rugdalózva felhasította a has
falát. Ereket is roncsolt, mire 
orvoshoz vitték elvérzett.

Sorolhatnám a példákat 
végtelenségig, de felesleges
nek tartom. Nem hiszem, 
hogy létezne olyan vadász, aki 
nem hallott vadászbalesetek
ről, tragédiával végződő vadá
szatokról. Sajnos legtöbben 
úgy gondolják, hogy mindez 
csak másokkal történhet meg, 
ők sohasem lehetnek balesetek 
okozói vagy áldozatai.

A statisztikák elszomorítóak.
Minden vadászidénynek megvan
nak a halottai, nyomorékjai. Csalá
dok maradnak támasz nélkül, gyer
mekek árván. Börtönlakó lesz a bal
eset okozójából. Ráadásul nem is ke
rül be minden baleset a nyilvántartá
sokba. kisebb sérüléseket, sörétezése- 
ket barátilag elintézik, eltitkolják.

Mi a teendő?
Nyitott kapukat döngetnék, ha tanácso

kat adnék, felsorolnám a biztonsági rend
szabályokat. A vadászati balesetek meg
előzéséről köteteket írtak okos, sokat ta
pasztalt szerzők. Tudjuk, ismerjük, vizs
gáztunk belőle. Ha minden szabályt, elő
írást betartanánk, soha senki sem sérülne 
meg. Csakhogy a vadász is ember, több
kevesebb hibával, gyengeséggel, nem be
programozott robot. A pillanatnyi hangu
lat, jó vagy rossz kedv, a fellobbanó va
dászláz elfelejteti a szabályokat, és máris 
megtörténhet a baleset.

Ezért kell minden alkalmat felhasználva 
emlékeztetni vadásztársainkat arra, hogy 
az emberek biztonsága, testi épsége az 
elsőrangú szempont, nem a mindenáron 
való felelőtlen zsákmányszerzés.

Gondolatébresztőnek szántam ezt az 
írást, most a vadászidény teljében, amikor 
mindenütt dörögnek a puskák. Lehet, 
hogy sokan fintorogva dobják félre, unal
mas ismétlésnek, szájbarágásnak tartják, 
de ha csak egynéhány vadászt is sikerült 
fokozottabb óvatosságra, megfontoltság
ra ösztönöznöm, és egy esetleges balese
tet megelőznöm, már úgy érzem, nem hi
ába vetettem papírra e sorokat.

Panigay Róbert

22



Bp. 1245 
Rf. 1209

Felhívjuk Tisztelt Előfizetőink figyelm ét arra, hogy ha januá
ri számunkat legkésőbb 10-éig nem kapják meg címükre, je
lezzék szerkesztőségünknek, m ert a befizetési csekkek egy 
részén vagy nem is szerepel a befizető lakcíme, neve, vagy 
„m egfejthetetlen" a kézírás. így a hibás kitöltésű csekkek 
előfizetőinek panaszát csak úgy tudjuk orvosolni, ha a „pa
naszos" szerkesztőségünk címén levélben értesít, vagy  
munkaidőben telefonon közli gondját.
Fáczányi Ödön, Budapest: 
„...Meggyőződésem, hogy nem 
csupán a kar- vagy faroklevágás 
minősül öncsonkításnak (L. Páll 
Endre írása). Ha a Vadászlap 
szerkesztői csak egy ponttal is 
tovább csökkentenék a betű
nagyságot, elérnék, hogy már 
csak az előfizetésre ösztönző 
cikk lenne olvasható. A  többi 
még mikroszkóppal sem. Ez 
nem öncsonkítás?..."

De igen, észrevétele jogos, és 
a jövőben - ígérjük - megpró
báljuk elkerülni a tördelés ilye
tén trükkjeit, de néha sajnos a 
bőség zavara helyhiányt is 
okozhat. Egyébként az egész
ségügyi alkalmassági vizsgálat 
során a szemész szakorvosok
nál is bizonyítanunk kell azt, 
hogy adott esetben kétszáz mé
terről is képesek vagyunk meg
állapítani az őzbak korát. így az 
éleslátás - ha nem is átvitt érte
lemben - de egészségügyi felté
tele a vadászatnak, még ha a 
„sólyomszem" nem is tételes 
előírás.

Borzán László, Békéscsaba: 
„...M indennél fontosabb őrizni 
és vigyázni vadászati hagyomá
nyainkat, kultúránkat különösen 
ma, ebben az átalakulásnak ne
vezett káoszban. Itt nálunk a 
„Balkánon" - ahogy a németek 
mondják - lassan a köznapi kul
túra is hiánycikké válik. Vadász
társadalmunkat erjesztő fo lya
matok a filléres érdekek miatt 
emberi kapcsolatokat bontanak

fel, régi vadászbarátságok vá l
nak hazuggá, meg nem történt
té. Egyes területért és tagságért 
folyó revirharcban korábbi örök 
és hangosan gyűlölt ellenfelek 
most kart karba fonva menetel
nek az egykori vadászbarátaik
kal szemben. Szkepticizmuso
mat erősítik ismerőseim elmon
dásai, amely szerint majd m in
den vadásztársaságnál felütötte 
a fejét valam iféle kisebb-na- 
gyobb belső gyűlölködés. Fejte
tőre állított bennünket a Vel- 
lowstone-ból átvett vadvéde
lem, amely alkalmazása mellett 
Okawango mentén kellene in
tenzíven vadásztatni, hogy va 
dászati létünk - vele ősi kultú
ránk - újra ép, egészséges és jó 
irányba formálható legyen. A 
Vadászati Kulturális Egyesület 
munkáját, törekvéseit megis
merve szerintem jó értelemben 
vett pozitív propagandával és 
akár közvetlen ráhatással (pl. kö
telező kamarai tagság) vissza
fordítható lenne minden káros, 
tapasztalható folyamat. Vadá
szati kultúránk ápolásán és meg
őrzésén túl talán szükséges le
het egyfajta tisztítási, újraformá
ló, irányító szerep felvállalására 
is. Persze valam it - jól vagy 
rosszul - meglátni és arról véle
ményt mondani a legkönnyebb. 
Azért lesz jó, ha egyszer a társa
dalom elfogadja a kulturált va 
dászatot, és akkor talán a vadász 
is újra barátja lesz, még a va 
dásznak is..."

Rosszul kitöltött csekkek sorszámai: Azok az előfizetőink, akik nem 
vagy olvashatatlanul töltötték ki befizetési csekküket, az 1997. januá
ri számot nem fogják kapni, mivel nevüket és címüket nem tudtuk 
azonosítani. Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy ellenőrizzék az 1997. 
évi befizetési csekkeiket, és ha egyezik az itt felsorolt csekkszámok 
valamelyikével, jelentkezzenek a szerkesztőségnél levélben vagy te
lefonon. Levélcímünk: 1245 Budapest, Pf. 1209, telefonszámunk: 
131-4368. Itt szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy ha bármilyen 
gond adódna a terjesztéssel kapcsolatban a fenti telefonszámon 
vagy címen reklamálhatnak.
71423643 102 71, 71285926 102 71, 71307930 102 71, 71252966 102 
71, 71274906 102 71, 71288808 102 71, 71297213 102 71, 71272711 
102 71, 71246811 102 71, 71232948 102 71, 71235569 102 71, 
71238294 102 71, 71266190 102 71, 71286916 102 71, 71274485 102 
71, 71232007 102 71, 71285984 102 71, 71239923 102 71, 71262954 
102 71, 71251077 102 71, 71247553 102 71, 71243098 102 71, 
71284792 102 71, 71289377 102 71, 71239617 102 71, 71231323 102 
71, 71275781 102 71, 71273424 102 71, 71254353 102 71, 71242301 
102 71, 71240897 102 71, 71243287 102 71, 71245212 102 71, 
71276827 102 71, 71231613 102 71, 71260482 102 71, 71262693 102 
71, 71255011 102 71, 71263843 102 71.
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Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

M A G YA RO RSZA íi
December: selejt gímszarvasakéra, tehénre. un<v« bo»n*a '
hénre, ünőre, borjúra-őzsutára, gidára-m ufio- kova  
vaddisznóra-szika szarvasra - Dybowsky szarva v .i ">•/• , • » , 
rényre, nyestre - fácánkakasra (fácántyúk csak s 2Chk) 1**»< « + « y
utóneveid, ill. kibocsátási hely 1000 méter sugarú ^ • 
délyalapján, a teríték 20%-áig lőhető!)-ve\és\ lúdr.i a jKví#  
ként 4 db ejthető el)-tőkés, böjti, csörgő, baráté;. »•-*<*<•
(naponta és személyenként legfeljebb 8-8 db ejthető oh - 
Egész évben lőhető: a vaddisznókan, süldő, malac (kocát* */»j < 
gerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra c ssk 
nuár31-e között szabad vadászni)-üregi nyúlra - rókára - | 
nyestkutyára -aranysakálra - mosómedvére -dolmányos i 
júra (fészektelepen és annak 200 méteres körzetében cs<tk»«inj* < •*+• 
ruár28-a között)-szarkára - szajkóra - nagy kárókatonára - s a - • 
Figyelem !
Vadászni csak napkelte előtt egy órával kezdődően és napr 
egy óráig szabad. Éjszaka a vaddisznó és a róka vadászatinak k i 
vei tilos a vadászat. Éjszakai vadászatnál a fényszóró has/nalat«t • 
disznó által okozott vadkár elhárítása vagy megelőzése céljából, I 
nősen indokolt esetben a vadászati hivatal engedélyezi. Eja/aka> * 
szaton a vadász köteles m agánál tartani és használni keresőtáv< 
valam int kézilámpát. Tilos a vad elejtésénél elektromos op tika i. 
használni. Továbbá: a vadászat gyakorlása során tilos az ön to lió  • 
tes vadászlőfegyverben egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartam

AUSZTRIA
Decemberben: szarvasbika, tehén, borjú - zerge - muflon - őzsuta és gxla 
szikaszarvas - dám - vaddisznó (kan és koca) - mezei és havasi nyúl - bor/
- nyest, nyuszt -  fácánkakas - vadkacsák, vadlibák, szárcsák - erdei szalon 
ka - örvös és balkáni gerle.

SZLO VÁKIA
Decemberben: szarvasbika, tehén, borjú - dámbika, tehén, borjú - muflon- 
kos, jerke, bárány - őzsuta, gida - vaddisznó - mezei és üregi nyúl -  farkas
- hiúz - vadmacska - pézsmapocok - nyest, nyuszt, m enyétek - fácánkakas
- balkáni gerle - vetési lúd - héja.
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény, ürge, hörcsög.

U K R A JN A
Decemberben: valamennyi csülkösvad - őzbak - mezei nyúl -  fácán.

ROM ÁNIA
Decemberben: szarvasbika, -tehén, -borjú - dámbika, -tehén, -borjú - őzsuta. - 
gida - vaddisznó - mezei és üregi nyúl - zerge - muflon - nyírfajd - fácán - fo
goly - hiúz - sakál - borz - nyuszt - nyest - vidra - nyérc - vadgerle - örvös és 
odúgalamb - balkáni gerle - fenyőrigó - seregély - fürj - vadlibák - vadrécék - 
szárcsa - kormorán - egyéb vízi vad - erdei szalonka - sárszalonka - bíbic. 
Egész évben: róka - vadmacska - nyestkutya - görény - hermelin - menyét - 
pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó - vetési és dolmányos varjú.

SZLO VÉN IA
Decemberben: szarvasbika, tehén, borjú - dámbika, tehén, borjú - őzsuta, 
gida - zerge - muflon - köszáli kecske - vaddisznó - borz - vadmacska - far
kas - fácán - tőkésréce.

D E C E M B E R  
Té le lő , a vag y  ka rácson y  hava

A hó A hét
m

Ünnepnap 
k  i  í  _

A Nap 
kelte nyugta kelte

A Hold 
nyugta fázisa

napja napja Névnap hm hm hm hm hm

3 Kedd Ferenc, Olívia 7 14 1554 __ _ 12 38 < 606
4 Szerda Borbála, Barbara 715 1554 0 03 13 05
5 Csütörtök Vilma 7 16 1554 1 05 1333
6 Péntek Miklós 7 17 1553 2 08 14 04
7 Szombat Ambrus 718 1553 313 14 39
8 Vasárnap Mária 7 19 15 53 4 20 15 21
9 Hétfő Natália 7 20 1553 5 28 1610

10 Kedd Judit 7 21 15 53 6 35 1708 •  17 56
11 Szerda Árpád 7 22 15 53 7 38 1813
12 Csütörtök Gabriella 7 23 15 53 8 35 19 24
13 Péntek Luca, Ottilia 7 24 15 53 9 25 20 37

1 14 Szombat Szilárda 7 25 15 53 10 07 21 51
15 Vasárnap Valér 7 25 15 53 10 45 23 04
16 Hétfő Etelka, Aletta 7 26 1554 11 18 —

17 Kedd Lázár, Olimpia 7 27 1554 11 49 016 11031
18 Szerda Auguszta

Viola
7 27 1554 12 19 1 25

19 Csütörtök 7 28 15 55 1250 234
20 Péntek TeoM 7 29 15 55 13 22 3 40
21 Szombat Tamás 7 29 15 56 13 57 4 44
22 Vasárnap Zénó 7 30 15 56 14 36 5 34
23 Hétfő Viktória 7 30 15 57 15 19 638
24 Kedd Ádám, tva 7 30 15 57 16 08 7 26 021 41
25 Szerda Karácsony, Eugénia 731 1558 17 00 809
26 Csütörtök Karácsony, István 7 31 15 59 17 56 8 47
27 Péntek János 7 31 15 59 18 53 919
28 Szombat Kamilla 7 32 1600 19 52 9 49
29 Vasárnap Tamás, Tamara 7 32 16 01 20 51 10 16
30 Hétfó Dávid 7 32 16 02 21 51 10 42
31 Kedd Szilveszter 7 32 16 03 22 51 11 07
A tél kezdete 21-én 15 óra 06 perckor fKözEI).
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
VADÁSZISKOLA 
(Ár: 4500 Ft áfával)
A M EZEI NYÚL 

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával) 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA 

(Ár. 600 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISM ERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 600 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük!

Címünk: 1051 Budapest, Nádor utca 34. Telefon: 111-9608. Tel./fax: 131-4790

l ® ’
^HÜTÖHÁZ^'

V A D H U TO H A Z KFT.
/ # /

/ /

iililLl L1\L1 1Y1T ílilUl'

LŐ T T V A D -FELV Á SÁ R LÁ S
8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

Lőtt vadját legmagasabb napi áron vásároljuk!

a  ' l e r r a ^ r in t  X ia d o
TERMÉSZETI- ÉS VADÁSZATIKÖNYV-AJÁNLATA 

.MEGRENDELHETŐK: 1025 Budapest, Cimbalom utca 6/B 
MEGVÁSÁROLHATÓK: 1134 Budapest, Tüzér utca 43.. fszt. 1. (telephely) 

KAPHATÓ KIADVÁNYOK
Jel
A é
V *
C s
U tNv
H uMi
Gv

H f

&
V.

S k
N f
E k

V n
Sul*Fn

Om

G y  A z  f c é r e t  f ó t y é *  iG y n m e s t  G y ö r g t f  
A o  A fn k a -  e m l é k e k  ( T o f d e v  E ro tÖ  
H f  H * c s a k i r á y  ( Z s * * d e V  F e r e n c *

A*>6 m  6 5  é n  1 0 0  é v e n  é t  ' . a ó á  s z tu n k ; i S z a b o t c s  J ó z s e f )
V a d é s z é i m é n y e k  é s  k o p j é k  (D r S a é o  F e ^ e o c .  e l s ő  k * t t s l  
A  . C s o d a s z a r v a s '  ÍQ r ó f  S z ó c r t é n y *  r f s ó  m a p y a r  k * » $ )
U / a  a  t a r i s z n y a  ( P á l l  E n d r e i
V a d á s z a t  r(A  n e m c s a k  v a d á s z ó k n * k  (D r  B e n c z e  L a jo s )
H a m u  a l a t t  ( 8 e < e g s z á s z >  G y ó - g y l  
M a 0 a s t e s « n  í r t a m  ( T ó t *  F e r e n c )
A z  f c é r e t  *
A « n k »  e m l é k e k  
H e r e  « k ^ á V ( Z ^ n ö e V  
A  s o f y m e s z a t  t < * t é n e t e  tD r . C s ő r e  P á O  
ö t v e n  v a ó t o z  e n * i e k * h t 4 J  1 . 2 . 3  ( s z e *  T á f c *  i s M l n )
A  • / a d é s z r fo ö i ío m  e J m é te t>  ó a w e < O Q t* 4 * a  <0 ? M e g v  D o c y k * o s  I m r e i  
D e b r e c e n r e  v e n  e c y  w e  ( Z s r x t o y  F e r e n c ,  s z o r k  . O .  N a g y  D o m o k o s  I m r e )  k ö t e t e e n  
S i k e r e s  s ö r é t k ^ v é s  iO f  M o n u o h  A n d r é s )  .  4 760 . -

f o M d é k i  v a d á s z  o m á k e i b ó J  ( G ^ m e s i  G y  - O u s t h  ö - J u r á n  V - J / o t e v k y  A I  7 5 0 -
E l e f á c * *  k ö z ö l t  B o t s w á r d f c e c  ( B a t o ó h  P á n

<32 d b  s z í n e s  é s  3 2  d b  f e k e t e - f e h é r  Í é n > * ó p p e 0  1 2 0 0 . -
V a d á s z n e p l ö  { K r .o c a  J ó z s e f .  18241  1 9 0 -
S z u d á n b e n  v a d á s z t a m  íA V n é s y  l á s z i ó  1 92 7 .  e l ő s z ő  D r  K r iz s á n  L á s z l ó i  3 3 0 . -
U K t v c f ié r  CA/7 . n e ^ > o V lH e s .  v a d á s z a t .  h o r o á s x a t i  i d é n y e k .  h c * * é z i s o V J  2 5 -
F a lm a p t á r  (A/3 .  o ^ o ’d i í e s .  c o k y  v e d t o f e s t n - ^ n n y e í .  e v e s  n a p t á r r a * )  1 6 0 -

A  V a d á s z  K ö n y v k l u b  t a g j a i  k e d v a z m á n y b e n  r é t z a s ú l n a k .

V á l t o z t a t á s r a  k e r ü l t  1 9 8 6 -1 9 9 6  t ő z t o t  k i a d o t t  v * d á s z k ó o > v e k  je g y z é k e  t ö r ö l v e ,  a  S z u d á n b a n  v a d á s z t a m
é s  a  l a p n a p c á *  b e t é v e  h o V e t t e .

A '/ fo n n t
6 6 0 . -
5 5 0 . -
7 6 0 . -
6 6 0 . -
9 0 0 . -
7 6 0 . -
6 6 0 . -
8 6 0 . -
590 . -160-
8 0 0 -

7 6 0 . - .  8 8 0 - .  1000 . -  
6 6 0 . -
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ES -WINCHESTER
B r o w n in g .
WINCHESTER

B r o w n in g

-WINCHESTER

B r o w n i n g

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
MAROKFEGYVEREK 

___  LŐSZEREK
TÁVCSÖSZERELÉS, BELÜVÉS, FEGYVER JAVÍTÁS
SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓI___

ÉS VISZONTELADÓT A Z)Br d w Nin D. ÉS A
FEGYVEREK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA ÉS A|__________
LŐSZEREK KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. B. W. DEFENDER 2001 KFT.

CÍM: 1088 BUDAPEST, BAROSS U 11KÁLVIN TÉR SAROK) TEL/FAX: 117-0235. 
NYITVA TARTÁS: 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEKEN 10-15 ÓRÁIG.

WINCHESTER

•WINCHESTER

----- ---------------------------------- ----------------------------------------------M----------------------------

ÖNNEK IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mann!icher, Voere. svájct-német SI6 SAUER és az osztrák Glock pisztolyok, 

SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavités.

KARÁCSONYI MEGLEPETÉS! NOVEMBER 18-TÓL DECEMBER 24-IG 
MINDEN TERMÉKRE 5% ENGEDMÉNYT ADUNK

- OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK - 
-VADÁSZRUHÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

COh(0DRDC TRAVEL
- ConCorde Travel örömmel értesíti a kettes olvasókat, hogy tevékenységi köre repülőjegy-el adasul bővűtí. 
igy ezentúl kompén szolgáltassa, és utasai rendelkezésére. Vadászat. egyéni és Iárs3sutazés0< valamint iá
iét és rncemive utak szervezése meiiett igény szerint <ecvezö árú turista-, iletve kénye*T»es utazást btztosdö 
business osztási repülőjegyeket Biztosítunk a világ minden pontjára é$ valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repúlójegyárainkból:
AMSTERDAM 32 900- MADRID 42 000.-
AUCKLAND 193 000- MEX1C0 87 300,-
BANGKOK SOOOO,- MIAMI 68 600,-
BARCELOMA 40000,- MÜNCHEN 28 500,-
BRUSSELS 33000- NEW YORK 61 500,-
BUENOS AIRES 120000- NICE 45 100,-
CAPETOV.N 109800.- ORLANDO 68600,-
EDINBURGH 44 200.- PARIS 33800.-
FRANKFURT 40000.- RIO DE JANEIRO 100 000,-
HARARE 109 900- STOCKHOLM 45 000,-
1STANBUL 38 000- SYDNEY 163500,-
JOHANNESBURG 109 800- TOKYO 130 000-
LARNACA 36000,- TORONTO 61 470,-
LONDON 34000.- V1ENNA 13000-
LOS ANGELES 82400.- ZÜRICH 32 000,-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
DECEMBER 20-IG AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 

4% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
Irodánk nyitvatartási ideje: hétfő-csütőftök: 9.00-17.00, péntek: 16.00 

Címünk: ConCorde Travel 1062 Budapest. And'ássy út 56.
Tel.: (31-1) 1530935,269-5448. fax: 138-1) 1534417

Kereskedelmi és
Szolgáltató Szövetkezet

>----------------------------------- ✓
Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy válasz
tókban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X?, Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését, vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2586.

MINDENT egy helyen, a STEFAN KFT.-nél
SZEKSZÁRDON - 7100 Szekszá'd, Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: (74)319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, 

fegyverek bizományi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverjavités, belovés - vizsgáztatás - távcsószere'és - fedett lópáfya - tereplótér. 

Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 órág.
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ELŐSZÖR UTAZIK AFRIKÁBA?
NAMÍBIA-OKUJE FARM

KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:
KUDU, ORYX, SPRINGBOCK, HARTEBEEST 

ÉS VARACSKOS DISZNÓ 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 DM 1 ÖO.-A'ADÁSZ. 2x1 DM 200-/VADÁSZ 

A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST. ELLÁTÁST. 
TRANSZFERT, VALAMINT A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRETET.

CSOMAGPROGRAM DÉL-AFRIKÁBAN
ZULULAND:

8 NAP. BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA . 
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS, 1 IMPALA, 1 BLESSBOCK,

1 VARACSKOS KAN, DM 3300,- 
THAMBAZIMBI 

SPECIÁLIS PROGRAM VARACSKOS KANRA 
7 NAP. BELEÉRTVE TRANSFER JOHANNESBURGBÓL ÉS VISSZA. 
SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. VADÁSZK(SÉRET 2x1, 2 VARACSKOS KAN.

1 VARACSKOS KOCA.

FIGYELEM!
EGY ZEBRAKILÖVÉS UTÁN 6 VARACSKOS DISZNÓ LŐHETŐ 

(ÁRLISTA SZERINT)! DM 3300,-

TANZÁNIA
MÁR MOST FOGLALJA LE VADÁSZATÁT 1997-RE! 

VADÁSZATI LEHETŐSÉG NAGYVADRA ÉS ANTILOPRA 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1x1 USD 750.-/VADÁSZ, 2x2 USD 650,-A/ADÁSZ,

2x1 USD 600.-A/ADÁSZ 
50% ELŐLEG BEFIZETÉSE ESETÉN A NAPI KÖLTSÉGEKBŐL 

USD 100,- KEDVEZMÉNYT KAP! 
KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1214 BUDAPEST II.. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-197.
TELEFON: 420-5281, 420-5283. FAX: 420-4466

MEGJELENT A „VADÁSZ-ZENE” CD!
Műsor: C. M. We 

Magyar.
Némöfvátiászati

b̂ \ ^ @ ó ru3^lapetrkűrtjelek
űvös vadász"-ból

O .

ElőadókrGcnce
e és zenekarra) 
razenekar

Vezényel: Boldog lv )̂
Á ri« J89Ö ft + csőm. + postaköltség. 

Megreririi^etŐ'kkiadónál levélbe^ vá§í%lefonon 
Cím: Concerto-Sotóog Bt. 9030 GYŐfrR&JYŐSZER U. 9. 

á rm 7 fa x : 96-331-214

Viszontela d$k jel^tfc)Bzését is várjuk!

VAD-, KÁR-, TÉRÍTÉS
CÍMMEL ÚJ SZAKKÖNYV JELENT MEG AZ 1996. ÉVI LV. TV. 
ELŐÍRÁSAIRA FIGYELEMMEL, A VADKÁROKRÓL, VADÁ
SZATI ÉS VADBAN OKOZOTT KÁROKRÓL, AZOK MEGTÉRÍ
TÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A KÁRELHÁRÍTÁSI KÖTELEZETT
SÉG TELJESÍTÉSÉRŐL, A FELRÓHATÓSÁGRÓL, SZAKÉR
TŐI ELJÁRÁSRÓL, AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS BÍRÓSÁ

GI ELJÁRÁSRÓL.
KIADÓ: A PÉCSI SZÉKHELYŰ INGA-V BT. IGAZSÁGÜGYI 

GAZDASÁGI SZAKÉRTŐI IRODA.
SZERZŐ: KLÁTYIK JÓZSEF MÉRNÖK-SZAKÉRTŐ.
LEKTOR: PINTÉR ISTVÁN OSZTÁLYVEZETŐ, FM. VADGAZ

DÁLKODÁSI ÉS HALÁSZATI FŐOSZTÁLY.
UTÁNVÉTELES $ M Á » l MEGRENDELHETŐ: 7601 PÉCS, Pf. 171. TEUFAt M M . ÁB: 800 FTyPÉLDÁfíY.

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, FIGYELEM!
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A

C O N ^ O R D f  T R A V E L
VADÁSZATSZERVEZŐ RODA SEGÍTSÉGÉVEL FOGLALKOZIK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VADASZAT0K SZERVEZESEVEl 

A VADÁSZATOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG, AMELYHEZ A SZÜKSÉGES 
NYOMTATVÁNYOKAT KÉRÉSRE ELKÜLDJÜK. KERESSÜK A KAPCSOLATOT AZOKKAL A VADGAZDÁLKODÓKKAL 

AKIK HAZAI BÉRVADÁSZTATÁSSAL FOGLALKOZNAK VAGY FOGLALKOZZ SZERETNÉNEK 
Vadréceodasa: Bonyttíbon. ajgjsflos 20-óecsfrte 31. között.
Részét eMí 6C0 Fiatalom, vagy 100 Ftfá/nap. Leftfe: 350 Ftöb. Eke): 150 FWb.
Varjuk féeán'ésatá és az igényeket:

CÍM. CONCORDE TRAVEL 1062 BP„ ANDRÁSSY ÚT 56.
TEL: m w . m m  FAX-15 3 4 4 17 . VKE TEL: 131-4368

LEÉRTÉKELT KATONAI SZERSZÁMOK ELADÓK!
Kis- és nagyméretű csákány (nyéllel együtt) 600 Ft/db 
Nyelezett ásólapát 500 Ft/db
Nyél nélküli ásólapát 300 Ft/db
Összecsukható desszant ásó 200 Ft/db
Gyalogsági ásó 100 Ft/db
NAGYOBB TÉTELŰ VÁSÁRLÁS ESETÉN ÁRKEDVEZMÉNY 

Érdeklődni a 06-24-366-412-es, vagy a szerkesztőségben 
a 131-4368-as telefonon lehet.

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL.: 218-0293

Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak.

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés.
NIKE SPORTCIPŐK ÉS SPORTRUHÁZAT

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
y .  T R A D E  -  -

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, cóllövő pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban. 

Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek. Flóbert-pisztolyok.
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések, 

eredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 
M inden héten kedvezményekkel, 

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
, DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LÓSZEf 
(12. 16, 20 kaliberben) 30.- Ft/db

, lőszerek.

A SZERKESZTŐSÉGBEN KAPHATÓ
RakkTamás: Tűzözön és hóvihar 1200-
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett 1200.-
Bán István szerkesztésében: Vadászetika 2500,-
A vadászati ismeretek kézikönyve 4900.-
Rakk Tamás: A vadász is ember 250,-
Kubinszky Mihály: Téi+építószet 1500,-
Rakonczay Zoltán: Szigetköztől az őrségig 795,-
Gombászkönyv 850,-
Vadászati Enciklopédia (szerkesztette: Kóhalmy Tamás) 4200,-
Id és ifj. Fuchs Antal: Dicsórtessók a Bakony 580,-
Kovács Gy.. Heltay I.: A mezei nyúl 430,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 340,-
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház 1000,-
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute. fotóalbum 1500,-
Wentzely Dénes: Üzen az erdó 295,-
Wentzely Dénes: Erdózsongás . . , 580,-

U J! U J! UJ!
Utánvéttel is kapható videokazetták szerkesztőségünkben: Takács Viktor Vadászünnep 
című kazettája, mely egy szarvasbőgést és egy téli vaddisznóvadászatot mutat be 1900,- Ft. 
valamint Velünk éló természet című csodálatos alkotása, amely a hazai környezetünkben 
található vadfajokat és természeti kincseket mutatja be az évszakok változásában 1900,- Ft
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Természet a fővárosban. A „Talál
kozás a természettel" című fotókiál
lítást a Magyar Kultúra Alapítvány 
várbéli székházában nyitották meg 
november 6-án.

Dr. Baja Ferenc, környezetvédel
mi és területfejlesztési miniszter 
megnyitó beszédében külön elisme
réssel szólt azokról, akik a pillanat 
varázsától ihletve rögzítik a termé
szet csodáit. Az év természetfotósa 
címet Kármán Balázs kapta a Gólya- 
töcsnász-sorozatáért. A népszerű ki
állítás egyik meglepetése a dr. Tildy 
Zoltán-emlékkiállítás volt, amelynek 
felvételei közül a „legfrissebb" is 
három évtizeddel ezelőtt készült, áll
va a nemes versenyt az új kor új ké
peivel. Néhány képtől eltekintve el
mondható, hogy talán egy kissé túl
súlyba került a vízi madárvilág az er
dők, mezők vadon élő állatfajaival 
szemben. Semminek nem tesz jót

Új 7X64-8S Zastava távcsővel eladó. Érdek- 
ődni: 06-25/323-877-es telefonon.

3 db Watherby 7 mm-es Remington Mag- 
num, 300-as Winchester Magnum 30.06-os 
kaliberben eladó. Ugyanitt Browning BLR-81, 
308-as Winchester kaliberben eladó. Érdek
lődni: 06-20/236-924.______________________

Hivatásos vadász részére eladó egy 1995-ös, 
Brünner-Fox (5,6x36 R.) golyós vadászfegy
ver, 3-9x32-es Norconia céltávcsövei szerel
ve, lőszerekkel. Ára: 50 000 Ft. Érdeklődni: 06- 
0/578-841 napközben, 06-23/422-104 este.

Steyr-Mannlicher Luxus 30-06. Spring., gyá
rilag szerelt Zeiss 1,5-6X42-es céltávcsővel, 
újszerű állapotban, és Merkel (vésett) 12/70 
sörétes eladó. Érdeklődni: 18-20 óra között 
06-22/408-232.____________________________

Merkel 201 E 16/70 Bock ouska és Merkel 
47 E 12/70 76 cm-es csőhosszúságú, 0,9/1.1 
szűkitésú dupla csövű puska eladó. Telefon, 
hétköznap: 06-74/413-148._________________

MC 21 -es sörétes vadászfegyver eladó. Ér
deklődni: 06-79/374-196-os telefonon, 17 óra 
után.

Egyedi, reprezentatív kidolgozású, al.g hasz
nált 7,62-es golyós puska, dekoratív szerelésű 
japán Variabel távcsővel eladó. Érdeklődni: 06- 
34/382-623.

az egyoldalúság, és bizonyára a vé
letlen borította föl az „egyensúlyt".

Az évjárat nem lesz jó. Általános
nak mondható az első apróvadvadá- 
szatok gyenge eredménye. A rend
kívül hosszú, kemény tél módfelett 
megviselte az apróvad törzsállomá
nyát, és a hűvös nyár nem kedve
zett a szaporulatnak sem. A szesz
élyes időjárás nem kedvezett a 
mesterséges nevelésnek sem, a 
veszteségek a szokásosnál nagyob
bak. Sajnos sok esetben mindezek 
a külföldiek részére rendezett hajtó- 
vadászatokon derültek ki, és a várt
nál kisebb teríték egymásnak ug
rasztottá a szerződött feleket. Alig
ha tévedünk abban, hogy a közis
mert zavaró tényezők miatt a vad
gazdák kevesebbet tudtak foglal
kozni a vadászatok előkészítésével, 
a szakmai kérdésekkel, és ez meg
látszott a végeredményen, a teríté
ken is.

Kiállítások. Kovrig Miklós festőmű
vész - lapunk külső munkatársa - 
természeti témájú és a vadon élő ál
latokat ábrázoló festményeit tekint
hetik meg az érdeklődők Zalaeger
szegen a Galéria Kávézóban de
cember 31-éig. December 6-án 
nyitják meg a Gyöngyösi Városi 
Könyvtárban a mostanában egyre 
ismertebbé váló művész másik kiál
lítását, amely 1997. január 10-éig 
lesz látható.

Vadásznaptárak. Kiss Richard fes
tőművész négy lapból álló falinaptára 
és Kovrig Miklós hat lapból álló va
dásznaptára korlátozott számban 
megvásárolható a Vadászati Kulturá
lis Egyesület irodájában. Érdeklődni

a 131-4368-as telefonon vagy sze
mélyesen az V., Honvéd u. 8. IV. 
emelet 3. alatt lehet.

Vadászati idénytáblázat. A Vadá
szati Kulturális Egyesület és lapunk 
szerkesztősége - a Kettner-Nimród 
és Hajas Kft., valamint a Klein Im
port-Export Kereskedelmi Kft. közre
működésével - minden vadászje
gyet váltó vadásznak egy, a vadász
jegybe rakható vadászati idénytáblá
zatot készített. Külön köszönetét 
mondunk a Földművelésügyi Mi
nisztériumnak, a megyei vadászati 
felügyelőknek, hogy vállalták az 
ajándék átadását mindazoknak, akik 
csoportosan vagy egyénileg jövőre 
vadászjegyet váltanak.

Megszűnt az OVK. Az 1992-ben 
alakított - és korát némiképpen 
megelőző - Országos Vadászkama

ra a törvényi előírásoknak megfele
lően abban a reményben szüntette 
meg tevékenységét, hogy a parla
mentben mihamarabb elfogadásra 
kerül a vadászkamaráról, mint szak
mai szervezetről szóló törvényter
vezet. Az Országos Vadászkamara 
az egyéni vadászok érdekvédelmét 
tűzte ki céljául, de nem kívánt az 
OMVV és a megyei vadászszövet
ségek ellenszervezetévé válni, 
ezért a kezdeti tagszervezéssel föl
hagyott, nem alakította ki regionális 
szervezeteit.

A vadászati törvényt megelőző vi
tákban az OVK kezdeményezte, 
majd részt vett a Magyar Vadászati 
Kollégium munkájában ... az igazat 
megvallva: nem sok eredménnyel.

A OVK sosem kért tagdíjat a tag
jaitól, az elmúlt években már köz
gyűlést sem tartott, így a Fővárosi 
Bíróság - hivatkozva a kamarákról 
szóló törvényre - tudomásul vette 
tevékenységének megszűnését.

PUSKÁS IMRE
(1945-1996)

Október 26-án délután Puskás Imre, a magyar vadbiológiai kutatás és oktatás 
szürke eminenciása meghalt.

Kimagasló szakmai tudását és értékes tapasztalatait sok cikk, egyetemi jegy
zet, könyv és kiadvány bizonyítja, amelyeknek szerzője vagy társszerzője volt. 
Majdnem mindennel foglalkozott, ami a vadgazdálkodáshoz, illetve a zoológiához 
kapcsolódott, és minden érdekelte, akár filozófiai mélységekig is, ami a termé
szettel, az emberrel vagy ami a természet megmagyarázhatatlan jelenségeivel 
volt kapcsolatos. Neki köszönhető, hogy megalakult a Magyar Terep- és Vadász
íjász Egyesület, és csak kevesen tudják, hogy a vadászíjászatnak, mint sportnak 
Magyarországon történő meghonosításában milyen jelentős szerepet játszott.

Életét ezekből a részletekből kell összerakni, mert a sors úgy akarta, hogy az 
életmű befejezetlen maradjon. Aki vele dolgozott, az mindig számíthatott baráti 
segítségére, eredeti ötleteire és körültekintő precizitására.

Barátainak, volt kollégáinak kedves anekdotázó stílusán, humoros, találó meg
jegyzésein túl segítőkészsége, alkotó és inspiráló egyénisége mindig hiányozni 
fog.

Kelemen József

A PRO H IRD ETES
4 hónapos drótszőrű német vizsla kan kisku
tyák törzskönyvezve eladók. Telefon: 06- 
74/406-169.

Huszonhat éve alapított kotorékkutya kennel
ből szálkás szőrű tacskók kaphatók. Jagd-terri- 
er kölyökre előjegyzést felveszek. Import ka
nokkal fedeztetést vállalok. Érdeklődni: Bódis 
János, Kocs, Erkel u. 2., telefon: 06-34/371- 
281_____________________________________

Aktívan vadászó szülőktől szálkás szőrű 
tacskókölykök eladók. Apa 5XCACT, 
5XCACIT, 1994. évi munka magyar bajnok, 
1996. évi kotorék-vi'ággyőztes. Érdeklődni: 
06-57/440667.

Hivatásos vadászi állást keresek Szeged kör
nyékén vadgazdálkodó és állattenyésztő üzem
mérnöki diplomával, felsőfokú angol nyelvtu
dással, gépkocsival. Az ajánlókat „áldozatvál
lalás” jeligére a szerkesztőségbe kérem.

Mercedes-Benz Unimog 404 terepjáró, mili- 
tari változat eladó. Érdeklődni 19 óra után: 06- 
26/383-418.

Terepjáró ARO M461-es, 8 személyes, felújí
tott állapotban, műszaki vizsga nélkül, 70 000 
forintért eladó vagy nagyvadvadászatra cserél
hető. Érdeklődni, este 18 óra után: 06-57/456-
281.

Suzuki Samurai-ra szerelhető keménytető 
eladó. Telefon: 06-20/432-046.______________

Eladó vadászatra kialakított, jó állapotú Raj- 
Gaz terepjáró, golyós puskát 6,5 kaliberig be- 
számítok. Telefon: 256-9013. ;_________

A Mátra-Cserhát völgyében eladó egy 100 
nm-es, egyszintes, 16 helyiséges épület, 975 
nm-es telken. Alkalmassá tehető vadászház
nak és/vagy üdülőnek. Gyönyörű kilátássá! és 
fenyvessel a közelében. Villany van, víz meg
oldható. Irányár 1,2 millió forint. Érdeklődni, 
hétköznap este 18 óra után: 261-4605.

Eladó az osztrák határ mellett 2 szobás, 
komfortositott 80 négyzetméteres parasztház 
600 nm-es telken. Érdeklődni: napközben 
287-3155/128 mellék, este: 285-9347.

Karácsonyra könyvet! - A Diana Vacász-Hor- 
gász Antikvárium 8 oldalas vadászkönyvjegy
zékéből válogathat 1945 előtti és utáni vadász
könyveket! Levélcím: 690Ő Makó, Zrínyi u. 34., 
telefon: 0662/211-561 és 06^2/21^680.

Eladók 7,62-es FÉG golyós vadászfegyver 
távcsővel, 20-as Viktória, 16-os kakasos Tula 
dupla sörétesek és 40 db kikészített pézsma- 
pocokbőr, egyben. Érdeklődni: 06-62/341-295 
este.

Korongdobó gépet hobbi és parcours koron
gokhoz 18500 Ft-tól, könnyű, összehajtható

magasleseket 9800 Ft-tól l+postaköltségl szál
lít az INTERMAS Kft. Szárnyas, szőrmés vadra 
befogócsapdák gyártása többféle kivitelben. 
Telefon: 66/321-151, fax: 66/441-029.

Vadászati szakértő: vadásztársasági, társulá
si, bérbeadási ügyek, értékbecslés: 15-21 h, 
2224539.

Megjelent! Huszár Tibor: A vizslák ido- 
mítása és vezetése vadászaton és ver
senyen c. könyve, amely új etológiái 
szemlélettel mutatja be a vizsla kikép
zését és a vele való vadászatot. Meg
rendelhető: 9062 Kisbajcs, Árpád u. 10., 
telefon: 06-96/358-008. A könyv ára: 
bruttó 1650 forint. Ugyanitt lehet gene
tikailag stabil vadász vérvonalú rövid 
és drótszőrű kölyök és bevadászott 
magyar vizslákat megrendelni.

A balassagyarmati Palóc Vadásztársa
ság alapító tagja HORVÁTH ZOLTÁN 
vadásztársunk 1996. november 7-én - 
életének 43. évében tragikus hirtelen
séggel elhunyt. Vadászias voltát, em
beriességét, barátságát megőrizzük.

Palóc Vadásztársaság tagjai 
Balassagyarmat

Stuszerú körülmények kozott, egy 
vaddisznóhajtás várakozásteli előes
téjén kapta meg Hofi Géza színmű
vész a Hubertus Kereszt arany foko
zatát, a Vadászati Kulturális Egyesület 
kitüntetését a „Színpadra vadászok" 
című műsor ötletéért és megvalósítá
sáért. Hírképünkön az ünnepelt Balá- 
zsovits Lajossal
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BEKES, BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
1065 Budapest, 

Podmaniczky u. 2. 
Telefon és fax: 153-1726

7400 Kaposvár, Fő u. 40. 
Telefon és fax: 82/318-954

Nagyatád, Piac tér 
Telefon: 82/352-899



1214 Budapest,, Rákóczi út 195-197. Telefon: 420-4940. Fax: 420-4466

THERMO ÖLTÖNYl
A legkellemesebb és 
legpraktikusabb téli viselet, 
üregeit polarszálakból szőtt 
anyagból, habkönnyű kivitelben. 
A sűrű felsőanyag víztaszító, 
a kabát polyamiddal, a nadrág 
pedig puha flanellal bélelt.
A kabátot hét külső és belső 
zseb, legombolható kapucni, 
robusztus cipzár és 
derékösszehúzó zsinór, 
a nadrágot pedig két oldalzseb, 
egy farzseb, valamint egy 
nadrágszáron elhelyezett zseb 
teszi komfortossá.

Rendelhető méret: 48-60
Cikkszám: 60639 17 900,-

LÓDÉN SAPKA
Impregnált, víz- és 
szennyeződéstaszító pamut- 
polyamid anyagból. A füleket 
lehajtható műszőrmerészek 
védik.

Rendelhető méret: 55-60
Cikkszám: 64024 3900,-

KÖTÖTT ÖTUJJAS KESZTYŰ
Pamut-poliészter szálból

Cikkszám: 96801
A képen látható termékek 
megrendelhetők a KETTNER 
Nimród és Hajas Kft.-nél.
Telefon: 420-4940, vagy levélben 
1751 Budapest, Pf. 97. 
utánvéttel + postaköltség.

1068 Budapest, Andrássy út 12. 
Tel.: 332-3180 

6722 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 3. 
Tel.: 72-313-904

SZAKUZLETEK:
3530 Miskolc, Király u. 2. 3200 Gyöngyös, Rózsa u. 2. 

Tel.: 46-340040 Tel.: 37-311-898
8900 Zalaegerszeg, Tompa u. 1. 2837 Vértesszőlős, Skála 

Tel.: 92-313-523 Üzletközpont Tel.: 34-312476

7633 Szeged, Stefánia u. 9. 
Tel.: 62-312-782 

6500 Baja, Árpád tér 1. 
Tel.: 79-324-866


