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ÚJ
D Á M V IL Á G R E K O R D
GÚ TR Ó L!
Október 13-án a Fclsötiszavidéki Erdő és Fafeldol
gozó Gazdaság guti erdészetének területén. Roland
Korz német vadász hatalmas dámbikát hozott teríték
re. A lapát bírálati súlya 6.4 kilogramm, pontértéke
231,40 N P ...ami 11 ponttal több az eddigi gyulaji vi
lágrekordnál (220.31 NP).

Tisztelt Olvasó!
Kedves Vadásztárs!
Szövetséget ajánlunk önnek a magyar vadá
szatért! A próbaszám. amelyet most a kezé
ben tart, nem néhány megszállott vadászújságíró ötlete, hanem a bizonytalan helyzet
szülötte.
Minél kevesebb a pénz, s minél nagyobb
a vadásztársadalom fenyegetettsége, annál
inkább szüksége van egy olcsó, megfizethe
tő sajtóorgánumra. Olyan lapra, amely egy
szerű nyomdai kivitelénél fogva gyorsan in
formál, képes a magyar vadállomány, vadgazdálkodás és vadkereskedclcm, a területes és terület nélküli vadászok érdekeit
szolgálni, demokratikus jogait szókimondóan védelmezni.
Ez a 32 oldalas próbaszám - hogy az elő
állítás költségeit fedezni tudjuk - nyolc ol
dallal több hirdetést tartalmaz. Informáci
ós anyagaival azonban kedvcsináló akar
lenni a jövő év januárjától megjelenésre
tervezett 24 oldalas Magyar V A D A SZ LA Phoz. amely sok ezer magyar vadász, számos
önállóan gondolkodó vadásztársaság, jó ér
zékű vadászati iroda és szervezi!, új vagy
régi szövetség és fórum támasza és eszköze
kíván lenni, olyan körülmények között,
amikor szinte az egész magyar lap- és
könyvkiadás, terjesztés az összeomlás hatá
rán imbolyog. Szép kiállítású, jobb sorsra
érdemes folyóiratok szűnnek meg egymás
után az előállítási költségek szüntelen nö
vekedése és a vásárlóerő beszűkülése miatt.
Úgy tűnik, szomorú sorsát számos nagy
múltú, közismert lap és folyóirat sem kerül
heti e l...
Az élet azonban nem állhat meg. Ezért
vállaltuk a kockázatot: a Magyar Vadászati
Adatbank címlistája alapján díjmentesen
elküldtük önnek és 50 ezer társának a M a
gyar V A D Á S Z L A P próbaszámát, hála
azoknak a nagylelkű szponzoroknak és hir
detőknek, akik fantáziát látnak vállalkozá
sunkban, s támogatták az első lépés megté
telét.
A Magyar V A D Á SZ LA P-o t nem fogják
az újságárusok terjeszteni, nem törekszünk
a kétarcúságra, a vadászoknak szerkesztjük,
teret adva azoknak a véleményeknek, egyé
ni, egyesületi és szakmai nézeteknek, ame
lyek kimozdíthatják holtpontjáról a vadá
szati törvénytervezetet, elősegíthetik az ész
szerű megegyezést a bérbeadók és a vadá
szatra jogosultak között, utat mutathatnak
a bizonytalanságban, iránytűként használ
hatók az „életben maradáshoz” . A próba
szám írásait, cikkeit, rovatait tekintsék jel
zésértékűnek, helyüket a jövőben mindig a
legaktuálisabb, legizgalmasabb, a vadászat
sorsát leginkább meghatározó, témák fel
dolgozásával igyekszünk kitölteni. Frissen,
hitelesen, naprakészen.
s
(Folytatás a 32. oldalon)

1991. O K T Ó BER

32. OLDAL
3. O LD A L

M EG JELEN T A FEGYVERTARTÁSI RENDELET

Legalább 160 millióba
kerül a vadászoknak
LA PZÁ RTA UTÁN:

Korm ánydöntés
a vadászat felü g yeletérő l
Szó van róla, hogy a Földművelésügyi Minisztériumból átkerül a vadászat szakmai felügyelete a Környezet
védelmi és Területfejlesztési Minisztériumba. Az erdő és talajvédelemmel együtt az új minisztérium nemzeti
kincsként kezelné a vadállományt... ha így dönt a Kormány. A döntésről, az indokokról és a kialakult hely
zetről - amennyiben a vadászok igénylik a Magyar VADÁSZLAP megjelenését - az I. évfolyam 1. számában
számolunk be.

SZARVASBŐGÉS ’91

Az Országot Trófeabíráló
Bizottság értékek**:
Bal

Szárak hoswa
Szcmág Kotv/j
Kö/ép*g hoi u í
Rózsa kórméret
Szár aU6 körméret
Szár feisó körméret
Agancs sélya
Agak tényleges uám a

IIS .0
112.0
48.8
45.1
43,5
45.5
28.3
29.4
183
IM
18.9
18.7
14.60
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*****

Az elejtés helye: Szentpéterfolde (Zala megye)
Az elejtés időpontja: 1991. szeptember IS.
Az elejtő neve: Franz Burda (D)

Szia
Gyöng>*zé*
Terpesztés
Korona
Ágvégek
Igazítás
Levonás éremre
Összesen

(97,0 cm 84S)

Pontszám
NaOler C IC
57.50
11.74
28.85
37.30
37.60
29,20

57,50
11,74
11,13
28.85
37.30
37.60
29,20

21,00 21.00

2.00

0.50
2.00
2.00
3.00
10.00
2.00

-3.00

-3.00

2.00
2.00
2,00

6.00

0.00

0.00

234,19 250*2

AZ ÉV BIKÁJA

Dr. Szederjei Ákos
(1911-1991)

Pótolhatatlan veszteség érte a
magyar vadászatot és vadgazdaság
tudományt szeptember 19-én, ami
kor dr. Szederjei Ákos váratlanul itt
hagyott minket. Átköltözött az örök
vadászmezőkre, ahol talán ismeret
len a testet-lelket nyomorító presz
tízsharc, és egyedül az érdemek
alapján foglalja el mindenki az őt
megillető helyet. Páratlanul gazdag
életművet hagyott ránk, szíve utol
só dobbanásáig a magyar vadgaz
dálkodásért dolgozott, szenvedélye
sen vitatkozott, érvelt, cikkezett a
hazai és külföldi sajtóban egyaránt.
Szakmai tudásával és mély emberi
bölcsességével aggódott a magyar
vadért, hiszen munkásságával bebi
zonyította, hogy mit is tehet a szak
ember egy, a mostanit megelőző
rendszerváltás idején, ha képes
önös érdekeit félretenni.
A háború és a világégés után
szinte a semmiből teremtették újjá
az ő vezetésével a hazai vadgazdál
kodást egy olyan politikai közeg
ben, amikor minden zöld kalap

alatt osztályellenséget szimatolt az
„éberség". Az F M korabeli vadá
szati osztályának vezetőjeként indí
totta útjára a hazai vadgazdálko
dást, amelynek gyümölcsei igen ha
mar megmutatkoztak, jószerint ma
is ebből élünk. Nevéhez fűződik a
világ elismerését kivívó hazai tró
feabírálat rendszerének kidolgozá
sa, a vadászati turizmus hatvanas
években egyre nagyobb jelentőségű
kialakulása, a kutatás megszervezé
se. Az 1971-es budapesti Vadászati
Világkiállítás trófeabíráló bizottsá
gának elnökeként öregbítette hírne
vünket. Több százra tehető külföl
dön is megjelent tanulmánya, érte
kezése. Vadászgenerációk nőttek
föl ifjúsági és szakkönyvein, ame
lyek száma elérte a huszonötöt. K i
ne ismerné „A z őz", „ A szarvas” ,
„ A nyúl, fogoly, fácán” , a „Vadcsa
páson” , a „V ad etetése, óvása és be
fogása" című munkáit, amelyek ma
már alapmunkáknak számítanak.
Ezek közül több is megjelent Bul
gáriában, Németországban, Fran
ciaországban, Olaszországban és a
Szovjetunióban is. 1978-ban elnyer
te - feleségével együtt - a C.I.C.
irodalmi díját, a D JV (Deutsche
Jagd Verband) irodalmi díját, sőt
1986-ban a C.I.C. legnagyobb er
kölcsi elismerését és diját: „E g y
élet a vadtenyésztésben és a kuta
tásban kifejtett munkásságáért” .
Itthon a babérokból jóval kevesebb
jutott, mi ugyanis jószerint csak te
metni tudunk.
Tiszta, puritán és a végsőkig el
kötelezett szakembert vesztettünk
el, pedig egyre jobban érezzük,
hogy milyen szükség volna rájuk.
Emlékét - mindannyian, akik tisz
teltük és szerettük - örökre a szí
vünkbe zárjuk.

CSEREVADÁSZAT
Apróvad-vadászati lehetőséget kinól
nagyvad vadászatára szóló meghívá
sért:
Balogh Gyula, 5520 Szeghalom, Ka
zinczy u. 28/1.
Barna János, 5137 Jászkisór, Zalka
Máté út 2.
Fábián János, 6200 Kiskörös, Klapka u.
119.
Gabnai József, 5900 Orosháza, Csengeri u. 23.
Halász Ferenc, 5137 Jászkisér, Jókai út
35.
Dr. Horváth János, 6000 Kecskemét,
Szabadság tér 3/A 1/3.
Dr. Marjai Viktor, 1063 Budapest, VI.,
Szív u. 18. I. 7.
Pálnok Antal, 6760 Kistelek, Móra F. u.
11.
Pécsi Tibor, 4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni útfél 11.
Dr. Rácz István, 6424 Csikéria, Kossuth
u. 21.

Sinkó Sándor. 5900 Orosháza, Kölcsey
u. 12. 11/7.
Tanács János, 5400 Mezőtúr, Október
7. 55.

Tarjányi István, 6400 Kiskunhalas, J á 
rószék u. 12.
Az Okányi Alkotmány Vt. 10-15 tagja
keres apróvadvadászatért, vagy kész
pénzfizetés ellenében vaddisznó-hajtóvadászaton való részvételi lehetősé
get.
Dámbikavadászatot ajánl muflon
vagy gímszarvas vadászatáért cseré
be:
Nagy Endre, 8600 Siófok, Szt. László
u. 41.
Osztrák solymászok keresnek vadá
szati lehetőséget üregi nyúlra. Előny
ben részesítik az osztrák határ közelé
ben lévő nyugat-magyarországi terüle
teket. Dr. Harald Barsch, Ehrentalerstrasse 120, A-9020 Klagenfurt. Tele
fon: 43-463/43170. 43-4224/2795.

barátrécére, szárcsára;
- seregélyre (szőlőben és gyümöl
csösben);
- balkáni gerlére;
- rókára, üregi nyúlra, pézsmapocok
ra. házi görényre;
- szürke varjúra, votési varjúra, szaj
kóra, szarkára.

-s e le jt szarvasbikára, tehénre, ünőre, borjúra;
- dámbikáro, tehénre, ünőre. borjúra;
-őzsutára, gidára;
- vaddisznóra:
- muflonkosra, jerkére, bárányra;
- mezei nyúlra;
-fácánkakasra és tyúkra;*
-s zirti-, szürke- és vörösfogolyra;”
-vadpulykakakasra és tyúkra;
-nagylilikre, vetési lúdra;
-tő k é s -, böjti-, csörgő-, fütyülő- és

* F á c á n ty ú k ra c M k a m a s ta rs é g e s te n y é s z té s tő l
fa k íú a tto tt á llo m á n y ú ta ru lo ta k a n
b-sd v a d á s z 
ni
•• C s a k m o s to rs é b a * to n y é sx té sb ó J sz árm azó , k i
b o c s á to tt m a d a ra k ra sz a b a d v a d á sz n i A sz u rk a
fo g o ly ta rfté k o n am h a la d h a tja m ag a k ib o c s á tá s
50 sz á z a lé k á t.

NOVEMBER
Őszutó, avagy Szen t András hava

ID Ő JÁ R Á S
Száz év átlagos hómérséklete:
Nap
C:

1
11.8

2
11.5

3
11.5

4
11.6

5
11.5

6
11,3

7
10,9

8
10,5

9
10.4

10
10.5

Nap:
C:

11
9.6

12
9.5

13
9.3

14
9.0

15
8,1

16
7.9

17
7.4

18
7.2

19
7.4

20
7.1

Nap:
"C:

21
7.0

22
6.7

23
6.2

24
5.8

25
5.4

26
5.0

27
5.2

28
4.9

29
5.1

30
5.3

A NAP ÉS A HOLD ÁLLÁSA
IM I

30 nap

NOVEMBER
Kferáp aurépa4»6rt«KS6

A hó

M oldfáz*

A hét

nappi
ép

\ P+ oU *
7
3
4
6
«
7
0
•
10

Sx<x*bat
Vasárnap
Hérté
K a **
SiaaSa
C aulénök
Péotafc
Sxom bat
Vaaámaí>

11
12
13
14
16

H étté

i

1211 •

Szard*
Csütörtök
rá n ts k
H Szom bst
17 Vaaé<*ap
U
19
70
21
22
23
24

H étté
Ksdd
Szard#
C a *H n 0 k
Pém ak
8**m bat
Vasérngp

26
26
27
28
»
30

H étté
Kadd
Szar*#
Caúté*ték
fé n ta k
Szom bat

1401 3

A Nap
kait#
n y ugta
ép
*P
1Í2 9
1628
ie »

033
148
3M

13 M
1416
14*

*31
$ 33
654
e *
6 3*
« »
*40

1*7*
18 73
1822
lé 20
H 19
lé 17
16 lé

417
*30
6 41
8*4
848
10)6

1468
16 73
1SV3
16 28
1711
1607
iá ta

142
• 43
64B
141

1*11
1414
1612
1611
1610
;6 c e
1606

1113
11 44
1209
17 31
1261
1310
13 29

7001
2106
22 08
2315

1607

1360
1414
14 43
1620
1609
1711
18 24

237
360
506
6 24
741
660
9 4?

1844
2104
22 23
2340

1032
1107
1138
1168
12 20
12 41

664
$66
It t
6 »
6*9
701
752
7C3
70G
1C21C
*07
709

>~ aHé

AMcéö
rrftnna
kafta
ép

6 J?
6*8
« »

n i

• - OjMö.

*ta *

16 04
1503
1603
16 02
HŰI
16 00
15 W
15 50
15 sa
16 V
1667

.

064

026
128

0~tal«ho44 {-u to fció n o g yo tf

Vadász■és önvédelmi fegyverrel rendelkezőkI
A HUBERTUS Kft. novembertől folyamatosan szervezi a kőtelező
feg yverism ereti vizsga előkészítő tan fo lyam ait
A vizsga anyaga a tanfolyamokon megvásárolható.
Információ és jelentkezés a tanfolyamra:
HUBERTUS Kft. 1051 Budapest, Nádor u. 34.
Telefon: 111-9608 Fax: 131 -4790

VENATUS
PARTNERKERESŐ SZOLGÁLAT

írja meg címünkre mit ajánl fel és
mit kér cserébe. A beérkezett partner
keresők listáját utánvéttel postázzuk
önnek.

Szerkesztői üzenetek
T ó th Jó z s e f , G y ő r : Levelében helyteleníti a „dúvad" kifejezést.
Egyetértünk önnel, és abban is, hogy helyesebb a .kártevő", az .irtás"
helyett a „gyérítés" szó használata. Át kell gondolnunk az ember és a
természet kapcsolatát, mert például kártevőt a természet sokoldalú fo 
lyamata nem ismer, ezt a fogalmat a vadgazdálkodást folytató ember
alkotta.
K ó n y a E rn ő T a m á s, ó z d : Fiatal ötvösmester vagyok, nagyon érde
kel a vadászat, ezért a vadászmotívumokkal díszített ékszerek készítése
hobbimmá vált. Kérem, írják meg nekem olyan műhelyek címét, ahol
hasonló munkákkal foglalkoznak.
Ezüst ékszereket készít szarvas gyöngyfog berakással K o lo z s i L á sz 
ló, Budapest XI., Eszék u. 7/B.
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M IR E S Z A B A D V A D Á S Z N I?
NOVEMBER:

Forintért előfizethető a

lUilDunDfiunD
a legpatinásabb német vadászújság a

V enatu S
Lap- és Könyvkiadó. Kereskedőn* K fl -nét a Vertag Paul Parey magyarorsíAgi képvfcetöjínét
Bófaetési d *: egy évre 2600: W ívre 1300 fonrt. a VENATUS CLUB tanainak 2400: «etvv 1200 fo rrt.
Az eW izetéa dfekat rtasaaW postautM nyon a VENATUS KR. cinére: 2001 Santendre. P l 171. M r* * befcetri

Az igényes vadászházak asztaláról nem hiányozhat a

tűilDunDfiunD
mert ez több mint figyelmesség!

160 millió
vizsgadíjra és illetékre
A vadászatot gyakran hasonlítják
össze a teniszezéssel vagy
a vitorlázással.
Ennek vége!
Az igaz, hogy mindhárom sporthoz,
szenvedélyhez sok pénz kell...
de a teniszütő után nem kell
illetéket fizetni!
Október 1-jén hatályba lépett a kormány
115/1991. ( IX . 10.) rendelctc a kézi lőfegyverek
ről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről,
valamint a légfegyverekről és a lőterckről. Soká
ig úgy nézett ki. hogy törvény születik, terveze
tét a nyilvánossággal is ismertették, végül kor
mányrendeletté alakult át, így nem vitatkoztak
róla a Parlamentben.
A rendelet tüzetes tanulmányozása után meg
állapítható, olyan mint egy törvény, amely álta
lános keretfeltételeket határoz meg... az „izgal
masabb” előírások a végrehajtási rendeletekbe
kerültek.
Talán nem véletlenül, a „rossz nyelvek” sze
rint a végrehajtási rendeletek tervezetét kisebb
körben vitatták meg, egyeztették. (E z biztos,
hogy igaz, mert a tűzhöz közelebb állók nem
csak azt tudták, hogy miért és mennyit kell fizet
ni, azt is ismerték, hogy milyen vizsgakérdések
lesznek. Sőt az élelmesebbje - állítólag - már a
végrehajtási rendeletek aláírása előtt (!) nyom
dába adta a vizsgakérdésekre adandó, helyes
válaszokat tartalmazó kiadványának kéziratát.)
Feltehetően a kormányzat felmérte a rendelet
hatását és gondosan végiggondolta a következ
ményeit. Most rajtunk a sor, vadászokon, hogy
gondolkozzunk és döntsünk: akarunk-e vadász
ni vagy letesszük a fegyvert?!
De nézzük a rendelet újdonságait. Elsőként a
lőfegyver megszerzésére, tartására vonatkozó
feltételeket; amelyek szerint engedélyt csak az
kaphat, aki a többi között:
„a) a lőfegyver tartására egészségileg alkal
mas;
b) a lőfegyver tartásához szükséges elméleti
és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát tesz és a
vizsgáztató megítélése szerint a lőfegyver biz
tonságos használatára képes;”
A rendelet előírja, hogy mindenkinek 1992.
március 31-éig a meglévő engedélyét be kell mu
tatnia a rendőrségnek, és engedélye megújítását
kell kérnie. A meg nem újított engedélyek sem
mit nem érnek, bűncselekménynek számít az új
engedély nélkül tartott fegyver. H a a rendőrség
a feltételek hiányát állapítja meg, úgy 90 napon
belül visszavonja az engedélyt. A megújított en
gedély négy évig érvényes, akkor kérelemre ismét
meghosszabbítható ugyanennyi időre. Magyarán:
a jövő tavaszig mindenkinek le kell vizsgáznia a
végrehajtási rendelet mellékletében ismertetett
kérdésekből, és ezt a vizsgát négyévenként meg
kell ismételnie!
Mindenképpen örvendetes, hogy a rendelet
előírja az orvosi vizsgálatot. Ezen nem érdemes
vitatkozni, a fegyverhasználat „veszélyes üzem” .
Ha a gépjárművezetéshez szükséges az orvosi
vizsgálat, ugyanúgy indokolt a fegyverhaszná
lathoz is.
Jogosnak véljük azt is, hogy mindenkinek
vizsgáznia kell a fegyver kezeléséből, a rendelet
ismeretéből. Viszont azt már kissé „érthetetlen
nek” tartjuk, miért kell a vizsgát négyévenként
megismételni. Ha valaki egyszer leérettségizett.

vagy diplomát szerzett... soha többé nem hív
ják be az iskolába, hogy újra bebizonyítsa tudá
sát, legfeljebb továbbképzésen vesz részt, ha
időközben a tudomány előrehaladásával újabb
ismeretekre van szüksége. Erre vonatkozó kér
désünkre nem kaptunk kielégítő választ a Bel
ügyminisztériumban, csupán arra utaltak, hogy
el is felejtheti valaki négy év alatt, amit tudott,
illetőleg új rendelkezés léphet esetleg életbe, s
akkor annak ismeretét kell bizonyítani.
A Belügyminisztérium a végrehajtási rende
letben nem szabályozta a vizsgák lebonyolítá
sát. Annyit írt elő, hogy a lakóhely szerint illeté
kes rendőr-főkapitányságok szervezik, a vizsgabizottságban lennie kell egy személynek, aki tö
kéletesen ismeri a rendeletet. valamint egy vizs
gáztatónak, aki fegyvermesteri vizsgával rendel
kezik. Nem szabályozták a vizsga és az orvosi
vizsgálat sorrendjét sem. Ha valaki először a
fegyverismeretből tesz tanúságot, és csak azután
megy el orvoshoz, legfeljebb azt kockáztatja,
hogy a sikeres vizsgát az orvosi ellenjavallatra
visszavonja a rendőrség. (A vizsgadijat termé
szetesen nem fizetik vissza!)
A rendelet számos könnyítést hozott a régi
rendelkezésekkel szemben. így a vadászpuskák
átadhatóak olyanoknak, akiknek hasonló kalibe
rű fegyverre szóló engedélyük van. (A jövőben te
hát az apa átadhatja fiának a puskáját, és fordít
va.) Töltényvásárlással is meg lehet bízni ezután
vadászismerőseinket, csupán oda kell adni neki
a fegyvertartási engedélyt, ugyanis megszűnik a
külön lőszervásárlási füzetke. Megnyugtatásul
azt is megemlítjük, hogy a Belügyminisztérium
nem írja elő a páncélszekrényt a fegyverek táro
lására, csupán a biztonsági zárat.
A kormányrendelet nem foglalkozik azzal,
hogy vadásztársasági vagy hivatásos vadászi ál
lás szükséges-e a vadászfegyver megszerzéséhez.
Érvényben maradt a Földművelésügyi Miniszté
rium rendelete, amely a személyi feltételeket ír
ja elő, hogy ki kaphat vadászfegyvert.
Nézzük azonban a közeli jövőt, mit jelent a
fegyvertartási engedély megújítása a pénztár
cánknak? (Amikor ezeket a sorokat írjuk, meg

JOGI TÁJÉKOZTATÓ
Ebben a rovatban rendszeresen közöljük
azoknak a jogszabályoknak a jegyzékét, ame
lyok a vadászatra vonatkoznak, vagy jelentősen
érintik őket. A fontosabb jogszabályok teljes
vagy kivonatos közlését is megtalálhatják itt
Olvasóink, továbbá szükség esetén jogszabály
magyarázatokat is közlünk.
Kérjük T. Olvasóinkat, hogy amennyiben jogalkalmazási problémáik merülnek fel. fordulja
nak szerkesztőségünkhöz. A rovatban vagy le
vélben válaszolva igyekszünk a szükséges út
mutatást megadni. Az alábbiakban közöljük az
1991. július 1-je óta megjelont és a vadászatot,
vadászokat érintő jogszabályok - egyelőre
csak - címét.
15/1991. (V II. 9.) K H V M r. A közúti jármüvek
költségtérítéses rendszerű üzemeltetéséről
szóló 16/1987. (XII. 27.) KM r. módosításáról.
(Magyar Közlöny, 75. szám)
1991. évi X X V I. tv. A közigazgatási határoza
tok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről.
(Magyar Közlöny, 78. szám)
11/1991. (IX . 6.) BM r. a rendőrkapitányságok
illetékességi területének megállapításáról
(Magyar Közlöny, 87. szám)
115/1991. (IX . 10.) Korm. r. a kézi lőfegyverek
ről és lőszerekről, a géz- és riasztófegyverek
ről, valamint a légfegyverekről és a lóterekról.
(Magyar Közlöny, 91. szám)
120/1991. (IX . 15.) Korm . r. a fahasználatok
fokozottan védett erdőkben való felfüggeszté
séről. (Magyar Közlöny, 100. szárn)
Dr. Csőre Pál

nem írta alá a miniszter a végrehajtási rendele
tet, így valamennyi adatot feltételesen közöltek.
Alig hisszük azonban, hogy az összegek csök
kennének.)
A vizsgadíj 2000 forint személyenként, az orvo
si igazoláshoz 300 forintos illetékbélyeg szüksé
ges, a jelenlegi engedélyben szereplő fegyverek
után 300 forint igazgatási szolgáltatási dijat,
azaz illetéket kell fizetni - egyenként! Ha valaki
nek tehát két puskája van, az 600 forintot fog le
szurkolni azért, hogy az új fegyvertartási enge
délyébe belekerüljenek.
A fegyvermegszerzési engedély űrlapja ugyan
ingyenes, de maga az engedély 3000 forintot
kóstál. (Az eddigi „fegyvervásárlási” szó helyett
azért az új szó a „megszerzés", mert a „vásárlás”
fogalmába nem tartozik bele az ajándékozás
vagy az öröklés.)
Gyors számítást készítettünk, mibe kerül már
cius 31-éig a vadászoknak az „első menet” . A
legutóbbi információnk szerint jelenleg 55-60
ezer vadász van Magyarországon, ezért átlag két
puskával számolva, körülbelül 160 millió forin
tot kell befizetnünk néhány hónapon belül. (Az
illetékek és a megszerzési engedélyért befolyt
összeg az állami költségvetést, a fegyvervizsga-díjak a Belügyminisztériumot illetik.)
Négy év múlva aztán ismétlődik a vadászok
„megadóztatása” , talán még magasabb összeg
gel, hiszen az inflációt bizonyára számításba ve
szik a dijak kiszámításánál.
Mindez most, amikor a területbérek amúgy is
óriási anyagi terhet rónak a vadásztársaságokra
és azokon keresztül a vadászokra. Tartunk attól,
hogy sokunk számára a növekvő anyagi terhek
a fegyverletételt fogják jelenteni. Várhatóan
több ezer magát ma még vadásznak tudó tár
sunk kénytelen lesz lemondani a vadásztársasá
gi tagságról, mert nem bírja kifizetni a vizsgadi
jat, az illetékeket. Esetükben „kiütéssel" győzött
a rendelet.
Tetszik látni, milyen egyszerűen meg lehet ol
dani a létszámkérdést!
A rendelet margójára
A fegyvertartási rendelet és a végrehajtási rendelet
között eltelt idő jócskán okozott gondot a kereskedelem
ben. az üzletek nem tudtak semfegyvert, sem löszén vá
sárolni. mivel a régi engedélyük lejárt, az új engedélyek
ről pedig senki nem tudott semmit. Egyébként, ha a vég
rehajtási rendeletek nem egyszerűsítik a kereskedők vá
sárlásának engedélyezési eljárását - komoly gondok
lesznek az áruellátásban. Ugyanis tételenként, gyártón
ként és esetenként kell az új engedélyeket megkérniük.
Ez nemcsak a kereskedőknek, hanem az engedélyt ki
adó rendőrségnek is fölösleges terhetjelent, az illetékről
nem is beszélve, amelyet a kereskedők velünk, a vásár
lókkal fognak megfizettetni.
A légpuska vásárlásának fölszabadítása máris kisebb-nagyobb ..cirkuszt" eredményezett. A rendelet lég
puskának minősíti az olyan sűrített levegővel vagy egyéb
sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett puskát vagy
pisztolyt, amelyből 7.5 Joule vagy annál kisebb mozgási
energiával lőhető ki lövedék. A cseh Slavia 631 típusú
légfegyver és több makói légpuska ennél erősebb rugójú.
7,5 Jouhuil nagyobb a lövedék mozgási energiája - azaz
már lőfegyvernek minősül. A gond itt kezdődik, ugyanis
lehet-e tudni ránézésből, hogy az adott légfegyvernek
mekkora a csőtorkolati energiája, arról nem is beszélve,
hogy a rugó cseréjével majd' mindegyik légfegyver könynyen átalakítható... ami persze tilos, de nehezen ellenő
rizhető.
Ha jó l értelmezzük a légfegyver szerzésére és tartásá
ra vonatkozó előírást, akkor ehhez nem kell egészségi
alkalmasságot és a vizsga letételét igazolni, viszont fel
tehetően kérni fogják a boltokban az erkölcsi bizonyít
ványunkat. Enélkül ugyanis nem tudják teljesíteni a
115/1991. (IX . 10.) kormányrendelet 4. § c. pontját,
azaz azt ellenőrizni, hogy már mentesültünk a büntetett
előéletünkhöz fűződő hátrányok alól. nem éltünk vissza
lőfegyverrel vagy lőszerrel, két éven belül nem sújtottak
bennünket pénzbírsággal garázdaság, verekedés, veszé
lyes fenyegetés, rendzavarás, tiltott fegyverhasználat
vagy jogosulatlan vadászat miatt.
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Tempóra mutantur et nos mutamur in illis ! - Változnak az idők és
mi is változunk azokban - mondja
a régi latin közmondás! Sajnos,
csak a közmondás mondja, mert ha
körülnézünk hazánkban, ahol har
madik éve Ígérik a változásokat, azt
tapasztaljuk, hogy alig változott va
lami! így van ez a vadászattal kap
csolatban is.
M it látunk, ha alaposabban szét
nézünk? Egy széthulló, hajdan erős
„vadászati nagyhatalmat” , egy ma
gát mindig a hatóságok felettinek
érző hajdani Mavosz-t, s a gomba
módra szaporodó, és még ki tudja
hová csatlakozó vidéki vadászszervezeteket, elhagyott, támogatás nélkü
li vadásztársaságokat. Előbb a tée
szek akartak felfalni bennünket, de
hamarabb teljesedett be az ő sor
suk. Maradtak egyelőre még az er
dészetek, amelyek kihasználva az
állampárt idejéből harácsolt Jo g a i
kat” , terrorisztikus módon foszto
gatják a szorgalmas munkával öszszegyüjtött társasági vagyont, és
szeretnék kipusztítani tényleges

De változtak az idők ott is. A
H A T A L M A S E L V T Á R S A K már
letűntek, s egyszeriben nem kell
már a szarvas, nincs olyan nagy
ember, akivel a biztos előrehaladás
reményében nagy bikát lehetne lö
vetni. Most hát kötelezővé tették a
szarvasirtást az évnek minden hó
napjában, azt sem bánják, ha ki
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Pro és kontra folyik a vita a vadászat jövője,
átalakítása, korszerűsítése körül. Sajnos, még a
főbb kérdésekben is hiányzik a közmegegyezés,
amelynek oka egyfelől a tárgyilagosság hiánya,
másfelől az egyre inkább eluralkodó személyes
kedés.
Tisztázni kell a múltat és a jelent, mert csak
ezek objektív értékelése után lehet megkezdeni
az „építkezést” . Bármennyire is nehéz, ki kell
mondani: mi az, ami jó és mi az, ami nem jó,
mert biztos alapok nélkül a megegyezés vég
képp ellehetetlenül. Nem lehet ölbe tett kézzel
várni a törvényre, mert addig is bőven akad tenni
való.
A vadászati üzemterv ötéves értékelése meg
történt, de az átfogó tízéves értékelés elmaradt,
sorra hosszabbítják meg a határidőket. (Az
1990-es lejáratot 1991-re, ezt minden bizonnyal
jövőre halasztják.) A leírtakat nincs aki számon
kérje, és nincs is kitől. A hatósági, állami fel
ügyeleti irgum-burgumokat már senki sem veszi
komolyan. Az elsőfokú hatóság szerepköre elbi
zonytalanodott, a felügyelettel megbízott szemé
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nemzeti kincsünket, szarvasállomá
nyunkat! Pedig nem is olyan régen
még az apróvadasnak nyilvánított
területek egyszerű parasztvadásza
csak csudálhatta, etethette, de nem
vadászhatott rá! Ezt csak a kivétele
sek, szerencsések, a nagyvadas tár
saságokban lévő tagok tehették
meg. Természetesen ez akkor érthe
tő volt. Féltették eleinte joggal,
azért, hogy az állomány kiheverje a
háborús veszteségeket, majd ké
sőbb, mikor már divatba jött a párt
állam vezetői között a vadászat, s
volt is szarvas már elég, a H A T A L 
M A S E L V T Á R S kegyeihez a leg
biztosabb utat a kiváló bikák töme
gének lövetése jelentette.
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pusztul féltett nemzeti kincsünk!
De lassan az életterét is kiirtják!
Ilyen erdőpusztítást nem hozott
ránk egyik háború sem. De ezt is
meg lehet érteni. Kivágják a még
nem vágásérett erdőt, bekerítik a
vágott területet a bérlőtársaság pén
zéből, de elfelejtik ugyanakkor azt,
hogy a bekerített terület már nem
alkalmas vadászatra, de a bért azért
ki kell fizetni érte! Közben a be
nem kerített részen hatványozott
mértékben növekedik az erdei vad
kár, hisz a szerencsétlen vadnak va
lamit az erdőben is harapni kell.
Van ugyan szerintük egy jó megol
dás: agyon kell lőni, akkor nem
eszik!
A
felfokozott fakitermeléssel
emelkedik az erdőgazdaság évi ter
melési értéke, miáltal jogosult lesz
a vezetők többsége a sok százezer
forintos prémiumok felvételére.
De mi lesz az erdővel, a vaddal?
Jövőre, jövő utánra mit fogunk ki
termelni? Ez már nem érdekli őket,
hisz ki tudja, kié lesz jövőre az er

lyek, a vadászati felügyelők státusa bizonytalan,
meghatározott ideig szól. Az egzisztenciavesztés
rémével fenyegetik őket (is), így kisebb-nagyobb
mértékig kényszerpályán vannak.
A vadlétszámbecslési adatok elfogadhatatla
nok és mindaddig azok lesznek, amíg nem egy
független szervezet végzi a becslést, szigorú álla
mi felügyelet mellett. Ennek költségeit a gazdál
kodóknak kellene állniuk. A nagyvadas terüle
teken ezt tovább halogatni nem lehet, a bérleti
szerződések ugyanis csak úgy jogosak és reáli
sak, ha helyes vadlétszámbecslési adatok állnak
rendelkezésre, így minden későbbi vita, vádas
kodás a helyére tehető. Sehol nem szerepel a ke
zelési előírásokban, hogy hazánkban az érvé
nyes berni egyezmény szerint a vaddisznó kivé
telével minden nagyvadfaj védett! A gazdálko
dást, állományapasztást mindezek figyelembe
vételével és kellő körültekintéssel lehet és kell
elvégezni, ez nem kampányfeladat.
A jelenlegi lelövési tervek a fentiek miatt
megalapozatlanok, hiszen már az alapadatok
szintjén sem állják meg a helyüket. Sajnos, a va
dászat-vadgazdálkodás szakterülete enyhén
szólva hadilábon áll a számokkal, hiszen ma
napság még a taglétszám sem biztos, különösen
nem, ha az úgynevezett „aktív” és „passzív” lét
számot tekintjük. Hasonló a helyzet a vadászte
rületek „terhelésével” , amit az állami területe
ken a vendégnapok számával szoktak jelle
mezni. Egy-egy vadászterületnek ez az egyik
legfontosabb emberi vonatkozása, és ez teljesen
hiányzik az üzemtervből, pedig itt még rendkí
vül sok a kihasználatlan lehetőség. Sajnos, a
legjobb területek „befeléfordulását” , taglét
számstopját nemigen lehet mással magyarázni,
mint a közismert vadászirigységgel.
Alapvető reformra szorul a vadászatszervezés,
jelesül a vadászati lehetőségek úgynevezett „el
osztása” . Egyszerűen nem hagyjuk egymást va
dászni! Az elosztás alapja a társadalmi munka,
amely - legalábbis az eddigi értelmezés szerint szocialista-kommunista maradvány. Kiváló tár
sadalmi munkássá vált ugyanis az, aki valamit
téesztől, erdőgazdaságtól vagy más állami
üzemtől ingyen vagy jócskán áron alul tudott
„szerezni” . Követendő példává vált a közössé
gen belül, és „törekvését” trófeás vad elejtésével
díjazták.

dő, s meddig ülhetnek még a min
denkit lihegve kiszolgáló főnökök a
bársonyszékekben ?
De ugyanilyen szomorú a helyzet
a vadászati kultúra terén is. Azt
gondoltuk, hogy ha a forgózsámolylyal ellátott terepjáróból fényszóró
mellett vadászó elvtársak ideje le
jár, az új vadászati vezetők minden
támogatást megadnak majd annak
érdekében, hogy végre ne csak vadölőket, hanem valódi, a nemes érte
lemben vett igazi vadászokat nevel
jünk vadászijainkból s idősebb va
dászaink is bepótolhassák e téren a
négy évtized mulasztását. Sajnos,
nem ezt tapasztaljuk. Minden ma
radt a régiben! Nincs igazi változás
sem a szaksajtó, sem a szakoktatás
területén, az új vadászati törvény
acsarkodó szerkesztői is teljesen
megfeledkeztek arról, hogy a tör
vényben biztosítani kell - a nyugati
országokhoz hasonlóan - a vadá
szati kultúra fejlesztését, ha kell kü
lönböző előírások formájában is.

Dr. Györffy Lajos

Néhány teljesen öncélúan megemelt lelövési
„utasítást” megvizsgálva kiderült, hogy naponta
5-6 szarvast kellene elejteni ahhoz, hogy a terv
teljesüljön. Ilyet csak Íróasztal és számológép
mellett lehet kitalálni, egyik évről a másikra
büntetlenül, felelősséggel elvállalni nem lehet.
Nem hiányozhat a szakszerűség és a felelősség
teljes körültekintés. Egyébként a vadászat gya
korlatában sorolni lehetne az ilyen hibákat,
amikor ezeket a kérdéseket hatalmi szóval igye
keztek „lerendezni” hosszú évekre ható káros
hatásokkal. A kérdés nem vadászterületekre, ha
nem tájegységekre vonatkozó. Ez különösen és
elsősorban az állami területek és az azokkal ha
táros társasági területek nagyvadállomány-kezelőinek a gondja. Tehát nem országos gond,
amelyből egyesek hovatovább nemzeti sorskérdést szeretnének fabrikálni.
Minden vadászatra jogosítottnál legyen feltétel
a vadgazdálkodási kérdésekben a szakképzett ve
zetés, mert ennek hiányában a felelősség tisztes
séggel nem kérhető számon. A személyes felelős
séget elkendőző és megosztó „bizottságosdi”
tarthatatlan. Mindezekből egyértelműen követ
kezik, hogy a vadásztársaságok szervezete átala
kításra szorul.
Véget kell vetni a „futószalagos vadászkép
zésnek” , az igénytelenség teljes dilettantizmus
hoz vezet. Jelentsen egyfajta rangot, elismerést
a vadászvizsga, a tudást szigorúan kérjék szá
mon éppúgy, mint minden kultúrországban. Az
arra illetékesek záros határidőn belül dolgozzák
ki az egész országra érvényes és egységes köve
telményrendszert. Tarthatatlan, ha az egyik me
gyében valaki megbukik, átmegy és „győz” a
másikban. Legyen kötelező a tanfolyam elvég
zése, és véleményünk szerint az állami vadász
vizsga-bizonyítvány kiadását szakoktatási intéz
ményekhez kellene kötni. Ilyen jellegű intéz
mény minden megyében van. Javasoljuk továb
bá, hogy a fegyvervizsgával egy időben és határ
idővel, egységes tesztrendszerrel vizsgázzon le
mindenki, mindenféle részrehajlás és tekintet
nélkül. így szűrhetők ki a „hivatalból” vizsgá
zónak. H a pedig a követelményszintnek megfe
lelnek, vadásszanak. A vadász a társadalmi
presztízsét csak ezúton nyerheti vissza.

Független Vadász Fórum

Ml LESZ VELED
MAGYAR VADÁSZAT?
Manapság ha két vadász találkozik, nem egy
más egészségi állapotáról érdeklődnek, hanem
azt kérdezgetik, „m it tudsz a törvényről” ? M i
lesz veled magyar vadászat, mi lesz veled híres
vadállományunk?
Véleményem szerint nincs ma hazánkban
olyan látnok vagy madárjós, aki ezt biztonság
gal megmondhatná. Az évek óta vajúdó vadá
szati törvény előkészítése kapcsán az avar alatt
szunnyadó parázsból erdőtűz lett, amelyet elolthatatlan gyűlölet táplál mind az erdészek, mind
a vadászok részéről. Egyelőre úgy látszik, hogy
nincs olyan békebíró, aki a két tábor között
igazságot tegyen, pedig szükség lenne kompro
misszumra, amelynek alapján el lehetne indul
ni.
Tudomásul kell venni, hogy áldozat nélkül
nincs eredmény. Még a legfejlettebb demokráci
ában alkotott törvények sem képesek mindenki
nek a kívánságát kielégíteni. M int ahogy az sem
igaz, hogy az elmúlt 40 év alatt egy szűk réteg
szórakozását kielégítendő, a többszörösére fel
szaporodott nagyvadállomány az egyedüli fele
lős a rontott erdőkért, úgy az sem, hogy a jövő
ben sem lehet a vadászat népsport és olcsó paszszió. Bárhogyan szeretnénk is a vadászati jogot
továbbra is központosítottan állami kézben tar
tani, az elkerülhetetlen privatizáció ezt az óhajt
rövidesen lesöpri az asztalról. Hiába próbáljuk
szép szólamokkal idealizálni a helyzetet, han
goztatva. hogy e nemes sport állampolgári jo 
gon gyakorolható és nem lehet anyagi haszon
szerzés forrása. Elanyagiasodott világunkban mint minden területen - elsősorban a pénz fogja
megszabni a lehetőségeket. Először a széles tá
bort alkotó kispénzű, régi vadászok lesznek
kénytelenek letenni a puskát, átadva helyüket a
frissen vizsgázott, gombamód szaporodó bérki-

lövőknek. Az egyre súlyosodó pénzhiányban
szenvedő önkormányzatok - hibásan értelmez
ve a rendeletét - már most is jogot formálnak a
terület bérbeadása mellett a vadászat (!) bérbea
dására is, a befolyó haszonnal együtt.
Az erdőgazdaságok önhatalmúlag megállapí
tott, kifizethetetlen terülctbércket követelnek a
vadásztársaságoktól, és egymás után mondják
fel a bérleti szerződést, hogy a saját kezelésbe
vont üzemi területeket - bízva az új törvényal
kotásban - licit alapján adják bérbe a számukra
lehető legkedvezőbb áron.
A vadásztársaságok, hogy fennmaradásukat
valahogy biztosítani tudják, kénytelenek emelni a
lelövést, amíg erre lehetőségük lesz, de mi lesz
akkor, ha elfogy a fölös vad? Kénytelenek zseb
be nyúlni, és aki ezt nem bfrja, az elfelejti, hogy
vadász volt.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy elkerül
hetetlen az őrségváltás. Az eddigi vitákat lénye
gileg a nagyvad által az erdőben és mezőgazda
ságban okozott kár motiválta, amiért elsősorban
a túlszaporodott szarvas- és vaddisznóállomány
a felelős. Ha figyelembe vesszük, hogy az or
szág erdősültsége mindössze 18 százalék, felme
rül a kérdés: mi lesz a többi területtel? Egyértel
mű, hogy élesen elkülönül majd a nagyvadas és
apróvadas területek problémája. A nagyvadas
területek újrafelosztásáért lényegében már meg
indult a verseny, ami a jó adottságú apróvadas
területeket sem kerülheti el. Utoljára kerülnek
majd sorra a kedvezőtlen adottságú, vadszegény
élőhelyek, ahol talán a makacs kispénzű vadá
szok is próbálkozhatnak. Minden józan gondol
kodású szakember előtt világos, hogy a nagyva
das területek túlzott felaprózása a világhírű
szarvasállományunk leromlását fogja eredmé
nyezni.

Sürgős együttgondolkodásra és cselekvésre
van tehát szükség, hogy egy évtized múlva ne
kelljen szégyenkezni az utókor előtt!
Bárhogyan döntse is cl a parlament a vadá
szat és a vadgazdálkodás sorsát, a vadállomá
nyunkat nemzeti kincsként kell kezelni. Meg
kell teremteni a jól működő felügyeleti és ellen
őrzési rendszert, amire jó anyagi bázist jelenthet
a vadvédelmi és vadgazdálkodási alapba befo
lyó jelentős összeg. A meghosszabbított tízéves
üzemtervek ez év végén lejárnak.
Sürgős feladat eldönteni, hogy milyen formá
ban történjen a jövőben a vadgazdálkodás ter
vezése. Vadgazdálkodási körzeteket kell kialakí
tani, amelyek függetlenek a közigazgatási hatá
roktól, és lehetővé teszik a vadállomány egysé
ges, minőségmegőrzö szabályozását. A terüle
tekre lebontott éves lelövési terveket azonban a
megyei felügyelet hatáskörében kell kezelni és
ellenőrizni. A nagyvadállomány minőségének és
szakszerű kezelésének ellenőrzéséhez továbbra
is fenn kell tartani az állami trófeabírálat szer
vezetét. Emelni kell a vadászati szakemberkép
zés színvonalát. Meg kell teremteni a hivatásos
vadászok szakmai megbecsülését. Meg kell szi
gorítani az állami vadászvizsga követelményrendszerét. K i kell dolgozni a vadkártérítési el
járás új módszerét abból az alapelvből kiindul
va, hogy a kárból ne keletkezzék haszon.
Egyet pedig semmiképp sem szabad elfelejteni!
A vad nem tehet semmiről. M ivel nem tud politi
zálni, igyekszik alkalmazkodni az ember által
teremtett lehetőségekhez, de az évekig tartó vi
táknak és rendezetlen érdekellentéteknek az
lesz a következménye, hogy jóvátehetetlen kárt
okozunk benne.
^
.

Szidnai László,
az OTB elnöke

M ié rt nem jön
a vadászvendég?
A nemzetközi vadászati piacon a
volt szocialista országok egyre na
gyobb kínálattal jelentkeznek. Ez
kiderül a német, francia, angol va
dászfolyóiratokban közzétett hirde
tésekből. Néhány jellemző cím:
„Jö jjö n szarvasbikára vadászni Ceaufescu kárpáti vadászkastélyába" „Látogassa meg Brezsnyev dácsáját
a Kaukázusban"- „ Zsivkov egykori
nyaralója várja önt szarvasvadászat
ra " stb. Közép-Kelet-Európában
egyre olcsóbb lesz vadászni, és aki
későn ismeri ezt fel, az vendég nél
kül marad, hiába a jobb ellátás, a
kedvelt terület, a pénz nagy úr. Az
1991. júniusban megnyílt chambord-i vadászati kiállításon több
iroda kínálta a bolgár, jugoszláv,
román, lengyel, szovjet, csehszlo
vák és magyar vadászati lehetősége
ket. A Chassorbis-, Jet Tours-, Canchasse-, Kettner-árjegyzékek alap
ján tervezgethetik a vásárt járó va
dászvendégek, merre menjenek a
következő évadban vadászni.
Az árak összehasonlításai egyér
telműen a magyarországi vadásza

tok ellen szólnak. Egy nyolckilós
gímbika 1200 márkával, egy kilenckilós 2500-zal olcsóbb Bulgáriában,
mint Magyarországon. Csak a hét
kilónál kisebb bikák drágábbak ott,
mint a Mavad árai. A lengyelorszá
gi gimbikák súlyhatárai ugyan el
térnek a bolgár és magyar súlyhatá
roktól, de ott is érdemesebb na
gyobb bikát zsákmányolni, mert
azok 1000 márkával olcsóbbak. A
hét kilogramm alatti román (erdé
lyi) bika olyan olcsó, hogy érdemes
egy hét alatt akár kettőt is lőni egy
drágább helyett...
A muflon- és dámvadászati árak
viszonylag kiegyenlítettebbek, az
50-100 márkás eltérések nem annyi
ra jelentősek, az őzzel ellentétben,
ahol érdemes az árjegyzékeket ala
posabban átnézni!
Legolcsóbban Lengyelországban
lehet őzbakra vadászni. A 400
grammos bak ára 1000 márkával,
az 500 grammos baké 2000-rel ala
csonyabb a Mavad árainál. A nagy
trófeájú őzbakok Bulgáriában is ol
csóbbak,-mint hazánkban. Egy-egy

romániai bakon meg 1300-1800
márkát lehet a magyarországi vadá
szathoz képest megtakarítani.
1991 őszén sok vadásztársaság a
felajánlott bikájára nem kapott va
dászvendéget, csak a leghűségesebb
vendégek jönnek, de azok is várják
a jövő évi, esetleg kedvezőbb ára

kat. Ha nem lesz változás, lehet
hogy más területekre fognak men
ni. Ha a magyar árak nem változ
nak, az 1992. évi őzbak vadászatok
értékesítése is nagyon nehéz lesz, és
a vadásztársaságok költségvetése
ezt bizony meg fogja érezni.

Fluck Dénes
S

Mi a helyzet
a fácánnal?

hatvanas évek végén M a
gyarország apróvadas va
dászterületeit a vadbőség
jellemezte. A hetvenes évek elején
aztán megkezdődött a síkvidéki va
dászterületek átalakítása, a mezőgazdasági termelés érdekében prog
ramszerűen nekiláttak a melioráci
ós munkáknak. A nagy táblák ki
alakításának velejárója volt az utol
só kis nádas foltok lecsapolása, fel
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töltése, a fasorok kivágása, a belvi
zek elvezetése. így a vadászható és
védett állatok élettere egyaránt
mindjobban beszűkült, majd csök
kent a szaporulat, és egyes területek
állatvilága jelentősen elszegénye
dett.
A Mavosz - külföldi tapasztala
tok alapján - kiválasztotta azt az
apróvadfajt, a fácánt, amelynek va
dászata iránt van érdeklődés, sza

porítása viszonylag problémamen
tes, a zárt tartást jól bírja, és a va
dászterületekre történő telepítése a
legtöbb sikerrel kecsegtet. A nyolc
vanas évekre a kibocsátás már a 2
millió darabot közelítette. A kétség
telenül
költséges fácánprogram
pénzügyi fedezetét akkor biztosítot
ta az özbak bérvadásztatása és az
élő mezei nyúl exportja.
Ez a helyzet nagyjából a nyolcva
nas évek végéig volt jellemző. A fá
cán tenyésztéséből azonban komoly
hiba is fakadt. A sok munkával járó
nevelés elvonta a figyelmet a klaszszikus fácángazdálkodási felada
toktól. A vadföldek, etetők-itatók
kifejezetten a kibocsátóhelyekre
koncentrálódtak, ugyanakkor a va
dászterületek más részeiről szinte
teljesen eltűntek a vadgazdálkodás
fontos berendezései.
Az elmúlt három évben azután
mind élesebben éreztük, hogy a fá
cánnevelés krízisét éljük át. Az
energiaárak emelkedése közvetle
nül és közvetve is egyaránt gondo
kat okoz. A naposcsibe ára csak
nem duplájára emelkedett, megkét
szereződött a fűtési költség, a tápok
ára és a munkabér egyaránt.
Ha a piac követné az inflációs
mozgásokat, nem is lenne gondunk,
de ez sajnos nem így .van. A bérvadásztatási árak egyszerűen nem nö
velhetők, az inflációs hatás nem
építhető be, sőt a vadászati turiz
musban mindinkább nyitó szom
szédos országok árai már így is
alatta vannak a mieinknek. A fá
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cánnevelést viszont nem lehet ráfi
zetésesen végezni, hiszen az özbak
bérvadásztatásában és az élő mezei
nyúl exportjában is értékesítési ne
hézségekkel kell számolni.
M ire számíthatunk a közeljövő
ben?
Véleményem szerint feltétlenül
az apróvadas vadászterületek még
erőteljesebb polarizálódásával. A
fácánnevelés és így a vadászati le
hetőség is megmarad ott, ahol kivá
ló hozzáértéssel, jó gazdasági muta
tókkal képesek végezni, és felhagy
nak e tevékenységgel ott, ahol nem
gazdaságos. Sajnos az utóbbi lesz a
több.
A vadászterületek gazdáinak,
bérlőinek némi lehetőséget nyújthat
a privatizáció, abban az esetben, ha
a kisparcellás, változatos növényta
karót biztosító mezőgazdasági ter
melés visszaáll (feltehetően keve
sebb növényvédő szer felhasználá
sával, mint az elmúlt két évtized
ben).
A régi-új környezethez alkalmaz
kodva fel kell élesztenünk klasszi
kus fácángazdálkodási ismeretein
ket. A vadászterületeken újra legye
nek szétszórtan kisebb vadföldek,
etetők és itatók. Ez a munka olyan
látványos, gyors eredményeket nem
hoz majd, mint az intenzív nevelés,
de amennyiben az élőhely a fácá
nok számára kedvezően változik,
kitartó munkával újra benépesíthet
jük vadászterületeinket.

Nagy István

CSEREVADÁSZAT
ajxóvadas te nagyvadas
leriileiek vadás/* M zM t

- egyéni

CSEREVADÁSZAT
Johan Herb másodszor járt Magyarországon
vadászni. Üzletember, luxemburgi vadász, ön
álló területbérlete van Dél-Amerikában.
Hét évvel ezelőtt a barátaim hoztak el elő
ször vadászni, valahol Szolnok megyében apróvadas vadászaton voltunk. Jó hangulatban, na
gyon jót vadásztunk. Repültek a fácánok és én
különösen szerencsés voltam, mert sikerült egy
rókát is lőnöm. Idén kipróbáltam önöknél a
szarvasbőgést, valóban felejthetetlen élmény,
bár ahogy megtudtam, ebben az idényben a bőgés csak rövid ideig tartott. Nekem ebben is sze
rencsém volt, igaz hogy autóból, de sikerült a
negyedik napon lőnöm egy közepes nagyságú
szarvasbikát. Sajnáltam, hogy a leszerződött to
vábbi két bikára még esélyem sem nyílott. Meg
értettem, hogy a szúnyogok és a meleg miatt
nem mozgott a vad, de talán öt nap alatt
mégsem kellett volna 870 kilométert autóznunk,
meggyőződésem, hogy ezt jobban is meg lehe
tett volna szervezni!
*
Gino Pellegrini Észak-Olaszországban menő
fogorvos, régi vendég a Dunántúlon, az elmúlt
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tíz esztendőben nem hagyott ki egyetlen ma
gyarországi szarvasbőgést sem. Évente két-három bikát szokott lőni.
Fájdalommal tapasztaltam, hogy mindenfé
le változás, rendszerváltás ellenére önöknél a
vadászatban rosszabb lett a helyzet. Mindenki
ideges, türelmetlen és közben egyre kevésbé ér
dekli, hogy a törzsvendég szórakozását teljessé
tegye. Olyan érzésem volt, mintha csak a pén
zemre utaznának. Minden szolgáltatásuk, a
szállás, az étkezés, a lovas fogat drágább lett.
Ezért a pénzért más országban olcsóbban tudok
magamnak vadászatot vásárolni. S bár a praxi
som hál* istennek jól megy, jövőre meggondo
lom, hogy ismét eljövök-e? Idén először sebez
tem és megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy két
nap alatt sem tudtak egy elfogadható képességű
vérebet találni a sebzett bika utánkeresésére. Az
pedig kimondottan rosszul esett, hogy a vadá
szati iroda pénztárosa nem tudott megvárni,
hogy a számlámat kifizessem, mert letelt a mun
kaideje. Emiatt egy nappal meg kellett hosszab
bítanom az itt-tartózkodásom, ami bosszantóan
megdrágította a vadászati költségeimet.

apróvadas és nagyvadas
vadásztársaságok között
-k o le k irv részvételei

CSEREVADÁSZAT
egy d*m ent« szoJgáftatás
- a magyar vadászokért
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B iz to s ítá s i
fo rm á k
v a d á s z tá rs a s á g o k n a k
A vadásztársaságok vagyontárgyainak biztosítá
sára széles korú választék áll rendelkezésre.
A vag yo n é rté k e k biztosítási k á rfed e zete ki
terjed a haszonépületro. építményekre, a gépekre,
berendezésekre, felszerelésekre, a rendszám nélküli
járművekre, fogatokra, a készülő épületekre, a vásá
rolt anyagokra, kéziszerszámokra, készülékekre, a
termésre, terményre, a saját előállítású kész- és félkésztermékekre - túz, robbanás, villámcsapás, vi
har, árvíz, felhőszakadás, csóvezetéktörés, földmoz
gás esetén.
A túz, a betöréses lopás- és rablásbiztosítási szer
ződések díjmegállapítása a biztosított vagyon érté
kének megfelelően voszélyességi kategóriánként
változó.
A biztosítási időszak (általában egy óv) káralaku
lásától függően kármentességi engedményt szá
molnak el a biztosítók, melynok mértéke egyes biz
tosítótársaságoknál a díj akár 40 százalékát is elér
heti.
A vag yonbiztosítási kateg ó riáb an az alap
kárfedezeten kívül járulékos kockázatokra is lehet
biztosítást kötni. Járulékos kockázat: a jégeső és
hónyomás, a közlekodési eszköz ütközéso, az elekt
romos áram okozta túz, a villámcsapás másodlagos
hatása, a túzoltóberendezések meghibásodása és
az üvegtörés.
Az általános felelő sség b izto sítás keretében a
biztosítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a biz
tosított helyett megtérítik azokat a Magyarország
területén bekövetkezett károkat, amelyekért a bizto
sított, mint károkozó, a magyar jog szerint kártéríté
si felelősséggel tartozik.
Az általános felelősségbiztosítás mellett szót kell
ejteni a kö telező bizto sításo król, melyeket a tör
vény előírásai szerint müveinek a biztosítók. Ezek
nek két fajtája ismeretes: a gépjármú-fclolösségi.
valamint a vadászszavatossági biztosítás.
A jégkárbiztositás a vadásztársaságok által ter
melt lábonálló növények jégverés által okozott kára
inak térítésére szolgál. Azon vadásztársaságoknál,
amolyek 'apróvadkeltetéssol, -neveléssel foglalkoz
nak - külön megállapodás alapján - szóba jöhet a
törzsállomány betegség és balosetból eredő elhullá
sára szóló kockázatvállalás is.
Végezetül meg kell mondani, hogy jelenleg a biz
tosítók nem vállalnak kárfedezetet a vad által a ter
mésben, terményben okozott károkra. Ennek a meg
tagadása egyszerű okokra vezethető vissza. Minde
nekelőtt a magas díjigényre és a határesetek nagy
számára. A károk mértékének megállapítása szám
talan nem kívánatos vitát, végül peres eljárást ered
ményezhet, melynek elkerülése fő szempont vala
mennyi biztosítótársaság tevékenységében.
HUBERTUS
Rovatunk nyitott minden biztosító- ós vadásztár
saság előtt: készséggel helyt adunk a biztosítók új,
előnyös ajánlatainak ós válaszolunk a vadásztársa
ságok kérdéseire, problémáira.

Szarvasbőgés ’91
Mindössze néhány kilomé
terre attól az erdőtől - Szcntpéterfölde határában
ahol
eddig két világrekord agancsú
szarvasbika esett, ismét nagy
bikát sikerült terítékre hozni.
Szeptember 15-én Franz Burda
német vadász lőtte a címlapon
bemutatott és idén a legmaga
sabb pontszámú, 251 pontos
bikát.
Súlyra ugyanakkora, de a
rendellenes forma miatt keve
sebb pontszámú a Mecseki
EFA G
sellyei erdészetének
kőrcsönyei területén egy osztN tg y türelem k e lle tt idén
k ir ín i a k iv á ltó s z irm o k a t
FOTÓK:
PO LST ER G A 8 R IELLA

A Sagykaniwű
Erdőgazdasági
Dolgozók
taddíztánoság
területén a türelem
meghozta
eredményét,
aranyérmes bika
került terítékre
rák
vadász
által
elejtett'
szarvasbika. A bal oldali szár a
középág fölött kettéágazik és
az osztott szárakon két különkülön korona van, a főszáron
mért körméret így vékonyabb.
Egyébként a száraz meleg és
elhúzódó ősz miatt a legtöbb
vidéken igencsak megkinlódtak a vadásztatók. A vad csak
sötétben, későn mozgott, zö
mében bevette magát a kukori
cásokba, napraforgótáblákba.
A csapadékos nyár miatt vad
nak és vadásznak egyaránt

küzdenie kellett a temérdek
szúnyoggal.
A bőgés rapszodikusságára
jellemző volt, hogy nem szep
tember elején kezdődött, rövid
ideig, alig egy-két napig tar
tott, általában akkor is csak
jobbára éjszaka, lővilág előtt
bőgtek a bikák és érthetően a
magasabb, hűvösebb helyeket
keresték.
Az
agancsok
fajsúlyáról
megoszlanak a megfigyelések,
de inkább a könnyebb fajsúly
felé tolódott el az arány, más

fél-két kilogrammos tévedések
is - pozitív és negatív irányban
- gyakran előfordultak.
Úgy tűnik, hogy a külföldi
bérvadászok száma csökkent,
mind kevesebben akartak nagy
bikát lőni, a legtöbbjük szigo
rúan ragaszkodott a leszerző
dött nagyságú bika elejtéséhez.
Ami a korábbi években nem
igen volt jellemző, szeptember
elején sokan lövés nélkül utaz
tak el, sőt olyanok is voltak,
akik többnapos vadászat után
bikát sem láttak.

HAZAI LAPSZEMLE - VADÁSZSZEMMEL
M it ír a m agyar sajtó rólunk?
Ezt igyekszünk összegyűjteni,
s tallózó rovatunkban
hónapról hónapra
az Ön figyelm ébe ajánlani.
A S o m o gyi H írlap szeptember 12-én közölt tu
dósításának címe telitalálat: Megkezdődött a va
dászidény / Nemcsak a szarvasbikák bőgnek... En
nél találóbban nehéz lenne kifejezni a csökkenő
nyugati érdeklődés, a növekvő vadkárigények ós az
új vadászati törvényt előkészítő vitákban napiren
den tartott vészjósló nézetek által gerjesztett vadá
szati közhangulatot.
*
A H e ti M agyarország szeptember 27-i számá
ban dr. Zoltán Ödön, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet jogi bizottságának elnöke terjedelmes
cikkben elemzi a vadászatról kialakult társadalmi
kép ellentmondásait, összegzésében megállapítja:
. Demokratikus jogrendünk vadászatát kell tehát

megszervezni. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet helye
olyan rendszer kialakításának, amelyben egy réteg bármit hozzon is fel a saját érdekében - vadászati
privilégiumot élvez. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoz
ni kell, hogy a vadgazdálkodás ós a vadászat domokratizálását közvetlenül a második világháború
után - 1945nyarán - vezették be a vad és a vadásza
ti jog állami tulajdonának megállapításával azért,
hogy megszüntessék a földbirtokosok feudális je l
legű vadászati privilégiumát. Már csak a vadászati
jog megszerzésére irányuló saját érdekű - a vadá
szatot is üzemággá ós jövedelemforrássá degradál
ni akaró - heves törekvések is amellett szólnak,
hogy a vadászat demokratikus, privilégiumoktól
megtisztított szervezésének a vad - mint természeti
kincs - állam i tulajdona ós a vadászati joggal való
állami rendelkezés a legbiztosabb s egyben a leg
jobb szervezésre lehetőséget adó alapja. Ezen az
alapon lehet a legsikeresebben meggátolni a fele
lőtlen vadgazdálkodást és vadászatot, nemkülönben
általában a vadászati káosz kialakulását. ( . . . ) '
*

Az Ú j D unántúli N apló szeptember 28-i AlpokAdria Magazinja közli, hogy a Somogyi Erdőgazda

ság 85 ezer hektáros vadászterületén 1800 szarvast
kell elejteni ebben az évben.
*
A Zalai H írlap szeptember 21-én hangulatos ri
portban (Zeng az erd ő ...) számol be két német va
dász szerencséjéről.
*
Az Ú j N ógrád augusztus 21-i számában a megye
hivatásos vadászai felpanaszolják, hogy nincsenek
megelégedve munkájuk elbírálásával, a pénzbeli jut
tatásokkal ós az általuk ellátandó területek nagysá
gával: 220 ezer hektárt 41 hivatásos vadász lát el, a
keresetük nem éri el a minimálbért, a hétezer forin
tot-

*

A 24 óra szeptember 28-i számában hírül adja,
hogy egy tatai garázsból átalakított, s „ kikezdhetetlennek látszó biztonsági berendezésekkel felszerelt"
üzletben megnyílt a megye első magánkézben lévő
fegyverkereskedése, amely stílszerűen a Harmónia
nevet viseli, ós pultja mögött két fiatalasszony árulja
a .fólelmotes fegyvereket, melyek nem csak az er
dőben élő nagyvad életének kioltására alkalma
sak
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VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK
A Vadcoop-Bérkilövö Vadásztársaság
1991-92-es
vadászati
ütemtervében nem szereplő, új va
dászati felajánlásokat közöljük az
alábbiakban:
1. A résztvevő vadászok fizetik:
• Pándi Egyetértés Vt.
Dámbika vadászata. Kilövési ár:
megegyezés szerint.
Jelentkezés: Hajas Ferenc, 2764
Tápióbicske, Kossuth u. 22.
• Barcs és Környéke Vt.
Gimbika és dámbika vadászata.
Kilövési ár: a Mavad-árjegyzék
50 százaléka. Jelentkezés: Hor
váth István. Telefon: 06-8312025.
• Hollókői Petőfi Vt.
Szarvasbika, dámbika, muflon
kos. Kilövési ár: megegyezés
szerint.
Jelentkezni lehet: Mátrai István,
3100 Salgótarján, Zalka Máté u.
22. Telefon: 06-32-15943.
2. A Vadcoop Vt. fizeti:
• Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság
Pálházi vadászterületén vaddisz
nóvadászat. A Vadcoop Vt. vadá
szata.
Jelentkezés és felvilágosítás a vt.
központi irodájában. Tel.: 1613482
• Vértes Vt. (Pusztavám)

Vaddisznóvadászat. A Vadcoop
Vt. vadászata.
Jelentkezés és felvilágosítás:
Karsai Imre, 8000 Székesfehér
vár, Mikszáth K. u. 7.
• Nádudvari Vt.
1992. január, fácánvadászat. A
Vadcoop Vt. vadászata.
Jelentkezés: Pankotai Tihamér.
Telefon: 06-52-14360
• Pécs-Kacsóta
Fácánvadászatok. A Vadcoop Vt.
vadászatai
1991. november 21., 22., 23., 24.,
28., 29., 30.
1991. december 1., 2.
Jelentkezés: Torma József. Tele
fon: 06-72-35561
Koltai Pál. Telefon: 06-70-52034
• Sopron, Tanulmányi Állam i E r 
dőgazdaság
Vaddisznó és gímtanad. A Vad
coop Vt. vadászata, 1991. októ
ber 31-től folytatódik.
Jelentkezés és felvilágosítás a vt.
központi irodájában. Telefon:
161-3482.
• Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság
Szinen és környékén vaddisznó
és gímtanad. A Vadcoop Vt. va
dászata. 1991. október 31-től
folytatódik. Jelentkezés és felvi
lágosítás a vt. központi irodájá
ban. Telefon:-161-3482.

IKP '91 Siófokon
A Német Rövidszőrü-vizsla Szö
vetség (D K V ) kétévenként sorra ke
rülő nemzetközi munkaversenyének idei megrendezésével a magyar
Német Vizsla Klubot bízta meg. A
szeptember 20-22. között megtar
tott 15. I K P (Internationale Kurzhaar-Prüfung rövidítése) résztvevői
között ausztráliaiakat, amerikaia
kat, magyarokat is üdvözölhettünk,
bár a 181 vizsla és gazdája többsé
gében Németországból érkezett.
A siófoki Ezüstpart Hotel előtti
parkban kezdődött 20-án a küllemi
minősítés, majd másnap a tamási és
soponyai állami területre, illetőleg
a lajoskomáromi, valamint a dégi
vadásztársaság területére vonult ki
a több száz autóból álló négy kon
voj - közlekedési rendőrautók veze
tésével. A területek hivatásos vadá
szai óraműpontossággal vezették
tovább az öt kutyából álló csopor
tokat. valamint a csoportonkénti
három-három bírót. A résztvevők
megelégedésért
minden
kutya
többször is vadhoz jutott, és így be
mutathatta képességeit. A vizsgán
legjobb teljesítményt nyújtó kutyák
a vasárnapi bemutatókeresésen is
hatalmas sikert arattak.
A versenyzőket, a bírókat és az
érdeklődőket az esti vacsorák köz
ben néptáncosok, cigányzene, vala
mint a sombereki német nyelvű ze
nekar szórakoztatta. Legnagyobb
sikert a szombat esti bál közben
„berobbanó” cigányegyüttes aratta,
amelyet Gáspár G yula hívott meg.
A hét magyar kutya a kővetkező
eredményt érte el: hibapont nélküli

8

maximális pontszámmal végzett
Szarvaslesi Pöttyös Kópé: tenyésztő
je dr. Györffy lM jos, tulajdonosa és
vezetője Snyehola Géza. Ugyancsak
hibapont nélküli maximális pont
számot ért el Bajuszházi Szijjas Du
haj, tenyésztője, tulajdonosa és ve
zetője Bajusz István. I. díjas ered
ményt ért el Sértödös Vadász Betty:
tenyésztője Kardos Mónika, tulaj
donos és vezető Fejes József, vala
mint Méregkeveröi Dóri. tenyésztője
Fejes József, tulajdonosa N yúl Béla.
II. díjas eredményt két kutyánk ért
e l: Kent vont Donaueek, tenyésztője
JosefV olk Günzburg. tulajdonosa és
vezetője Vörös Tibor, valamint Nikolaus vöm Hege-Haus. tenyésztője
K arin Stram ann. tulajdonosa Éppel
János, vezetője Szikinger János.
Nem felelt meg a vizsgán: Daisy
vöm Mossbach. tenyésztője Richard
M att. tulajdonos és vezető Nagy
István.
Az I K P rendezésében nagy segít
ségére volt a Német Vizsla Klubnak
a Mavad Rt., valamint a Mavad
Tours, melynek anyagi támogatása
nélkül a szerény eszközökkel ren
delkező klub aligha tudta volna
megrendezni e kiváló vizsgát.
A német szövetség elnöke, Claus
K iefer úr a rövidszőrű német vizsla
ügy lelkes támogatásáért Bősz Jó 
zsefn ek a klub elnökének, valamint
a rendezésben végzett kiváló mun
káért Éppel Jánosnak, a klub titká
rának a szövetség aranyjelvényét
adta át.

GY. L.

IDŐBEN SZÓLUNK
A kullancscsípéssel terjedő agyvelőgyulladás, a kullancsencephalitis
gyakorisága
Magyarországon
2,1/100 000 lakos. Ez a statisztikai
adat korra, nemre és foglalkozásra
való tekintet nélkül mindenkit ma
gába foglal, értelemszerű tehát,
hogy az erdőt járó vadászemberek
számára sokszorosan nagyobb a
kockázat. Ez a kockázat májustól
jelentősen csökkenthető, mert a
gyógyszertárakban lényegében kor
látozás nélkül hozzáférhető a veszé
lyes kór elleni védőoltás.
*
A kullancsenccphalitises fertőzés
forrásai a vadon élő, főként az er
dei állatok, rágcsálók, valamint
egyes olyan háziállatok, amelyek
tartásmódjuk miatt gyakran fordul
nak elő természeti környezetben
vagy ahhoz közeli helyen (például
kecske, juh. szarvasmarha). Ezekről
a forrásállatokról vérszivó .ízeltlá
búak (többnyire kullancsok) viszik
át a kórokozókat más, egészséges
állatokra (amelyek igy maguk is
forrásállatokká válnak) és az em
berre. Erősen kullancsfertőzött kör
zetekben a részben külterjesen tar
tott szarvasmarha forralatlan teje is
terjeszti a kórokozó vírust. A vírus
az ízeltlábúakban szaporodik, de
nem betegíti meg őket, sőt a kul
lancs a petéin keresztül az utódaiba
is átörökíti.
Fcrtőzöttség esetén az agyvelőgyulladás tünetei láz, rossz közér
zet, hányinger, hányás, torokfájda
lom, romló tudatállapot (a letargiá
tól a kómáig), valamint görcsök. A
tünetek észlelésekor feltétlenül or
voshoz kell fordulni, mert a halállal
is végződhető betegség tévedésmentes felismerése és meghatározása
szaktudás hiányában lehetetlen. A
fcrtőzöttség utáni teljes gyógyulás
viszont lehetséges!
M ivel a vadászok nem kerülhetik

el a kullancsveszélyes helyeket,
nem kerülhetik el a kullancscsipést
sem. A bőrbe akaszkodott kullan
csot - lehetőleg 4 órán belül - el
kell távolítani, mégpedig a teljes
biztonság érdekében maradéktala
nul, tehát a fejével együtt.
A kullancsencephalitis megelőzé
sének hatékony módja az aktív immunizáció, köznyelven a védőoltás,
a
gyógyszertárakban
kapható
FSM E-Im m u n injekcióval. Három
alkalommal egy-egy adag (ez eset
ben egy-egy ampulla) adása javal
lott, az oltást végző orvos által elő
irt idökülönbséggel. M ivel a védő
oltás és egy természetes vírusfertő
zés egyidejűleg nem kívánatos,
ezért az az optimális, ha - tekin
tettel a kullancsok szezonális akti
vitására - az oltás a hideg évszak
ban történik meg.

Dr. Mazányi Ferenc
A Gyógyszertári Központban a kö
vetkezőkről tájékoztatták lapunkat:
a kullancsencephalitis elleni védőol
tás osztrák importból származik. A
várhatóan megnövekvő őszi-téli ke
reslet kielégítését célzó tárgyalások
eredményeként az ellátás várhatóan
zavartalan lesz. Az eddigieknél hoszszabb felhasználhatósági idejű am 
pullákat a vásárlás után norm ál hű
tőszekrényben kell tárolni. H a a sza
vatosságuk lejár vagy a hűtve tárolás
ellenére az ampullák tartalm ának á l
lagában gyanús változás észlelhető
(zavarosodás stb.), az oltóanyagot a
gyógyszertárak kicserélik.
A ki be kívánja oltatni magát, ke
resse fe l a körzeti orvost, egyrészt
mert az oltást a biztonság érdekében
orvosi vizsgálatnak kell megelőznie,
másrészt mert a receptre kiszolgált
oltóanyagot 95 százalékos társada
lombiztosítási hozzájárulás teher
mentesíti, így az ára - egy esetleges
gyógyszeráremelést nem számítva 62,50 Ft.

KEDVEZMÉNY
csak a Vadcoop Vt. tagjainak
A Vadcoop-Bérkilövö Vt. köz
ponti irodájától kaptuk a tájékozta
tást, hogy az alábbi boltokban ked
vezménnyel, csökkentett áron vásá
rolhatnak maguknak sörétes fegy
vert a vadásztársaság tagjai:
Agro-paletta Kft.
4023 Debrecen, Bethlen G . u. 36.
Tel.: 06-52-16219
Dobondi István
7150 Bonyhád, Fáy Itp. 36/2.
Harmónia Kultúrcikk
Szaküzlet
4242 Hajdúhadháztéglás,
Böszörményi u. 4.
Tel.: 06-52-34111

Kék Sólyom Vadász Kft.
2040 Budaörs, Napsugár u. 7.
M A FC
vadászbolt
Budapest X I.,
Bertalan Lajos u. 12-14.
Tel.: 166-5011/1980 mellék
vagy 166-4011/26% mellék.
Minipool Kft.
7090 Tamási,
Vörös Hadsereg u. 95.
Tel.: 06-719-1965
Tóth Lajos
2316 Tököl, Kolozsvári u. 33.

Jus-Profi BT.
8200 Veszprém, Budapesti u. 37.

Turul Kft.
5001 Szolnok, Gyökér út 2.
Tel.: 06-56-33-248

Kaposvári Járműjavító
Kisszövetkezet
Tel.: 06-82-14333

Védelem Kft.
6000 Kecskemét, Mindszenti út 2.
Tel.: 06-76-21-362, 22-920

Vadbiológusok
és vadászok
Apróvadgazdálkodási fórumot ren
dezett a G A T E Vadbiológiai Kuta
tó Állomása szeptember 27-én, az
egyetem rektori tanácstermében.
Dr. H eltay István - saját szavait
idézve: független szakemberként -

tartotta meg vitaindító előadását,
amelyben felvázolta a mezőgazda
ság privatizálásától - az apróvad
szempontjából kedvező - várható
élőhelyi változásokat. Fontosnak
tartotta, hogy időnként a gyakorlati
vadgazdák találkozzanak a kuta
tókkal és kölcsönösen tájékoztas
sák egymást munkájukról, gondja
ikról. Részletesen elemezte a piaci
helyzetet, a főbb tendenciákat,
amelyek elsősorban nem a mennyi
ségi, hanem a minőségi fejlesztés
irányába mutatnak, vagyis a termé
szetes szaporulatra az eddigieknél
nagyobb figyelmet kell fordítani.
Dr. Csányi Sándor részletesen
elemezte a fácán- és fogolyállo
mány csökkenésének okait, és be
számolt egy hosszú, éveken át vég
zett angliai kísérletről. Ennek lé
nyege az volt, hogy a nagyobb táb
lák szélein hatméteres sávban mel
lőzték a vegyszerezést, és így a szár
nyas apróvadnál a felncvelkedett
szaporulatot meg tudták többszö
rözni anélkül, hogy a kezelés hiá
nya számottevő termésvesztesége
ket okozott volna.
Dr. Kovács György az okszerű
mezeinyúl-gazdálkodás fontosságá
ra hívta fel a figyelmet, és részlete
sen ismertette a terítékvizsgálatok
alapján az elejtésre tervezhető
mennyiség kiszámításának módját.
Ehhez a lehetőség szerint el kell vé
gezni a Pielovsky-féle tavaszi sávos
állománybecslést és próbavadásza
ton, az idény kezdetén meg kell ha
tározni a fiatalok és öregek arányát
a terítéken.
Vaszkó Imre, a gyomaendrődi
Béke Vadásztársaság fővadásza a
vadrécetenyésztés eredményeit is
mertette, és részletesen elemezte
annak ökonómiai lehetőségeit. Vé
leménye szerint az országos 300
ezer körüli teríték könnyen meg

duplázható lenne. Tapasztalatai
szerint a récénél jobbak a visszavadásztatási eredmények, mint a fá
cánnál, a kibocsájtott récék fele
még ott is terítékre hozható, ahol
kisebbek a tapasztalatok. Külön

felhívta a figyelmet arra. hogy a ré
ce csak akkor nyújt megfelelő va
dászélményt. ha a nevelés során
rendszeresen „trenírozzák", más
képp óhatatlanul domesztikálódnak, vadságukat elveszítik.
A ntal Károly, a Védegylet árpád
halmi vadgazdaságának vezetője a
fácánkibocsájtás trükkjeit ismertet
te a hallgatókkal. A hathetes kort
tartja a legjobbnak, cgy-egy helyre
2,5-3,5 ezer fácánnál. Fontosnak
tartja továbbra is a táp etetését,
csökkentett, napi 2 dekagrammos
mennyiségben, és ennek kiegészíté
seként búzát és ocsút ajánlott. K ü 
lön felhívta a figyelmet az utógon
dozás fontosságára, mert ennek el
hanyagolása miatt gyenge az ered
mény. Gondos neveléssel, utógon
dozással, éjszakai és nappali fel
ügyelet mellett a kibocsájtott mada
rak 40 százalékát terítékre lehet
hozni.
Szemethy László a ragadozó-vizs
gálatokról számolt be. Véleménye
szerint erre a kérdésre a vadászok a
kelleténél kisebb gondot fordíta
nak, különösen a kritikus tavaszi,
nyári hónapokban. Az előadások
után a kutatók válaszoltak a feltett
kérdésekre, amelyek között ökoló
giai és ökonómiai jellegűek egy
aránt akadtak.

HÍREK
Bükki Aranyszarvas Vt. A taggyűlés
az 1991. évi tagdíj mértékét 5000 Ft/fóben határozta meg. A tagfelvételt az
alábbi feltételekhez kötötték: vagyoni
hozzájárulás mértéke az egy fóré jutó
vagyon 60 százaléka, ami egyenlő
60 000 Ft/fő, melyből 25 000 Ft a tag
felvétel évében, a fennmaradó 35 000

Irány
a szakadék!
Megkezdődött
a
„hajtóvadá
szat"! Annak ellenére, hogy a Föld
művelésügyi Minisztérium irányel
veket adott ki a területbérekre, hek
táronként 20 és 40 forint közötti
összeget javasol az apróvadas, 50 és
100 forint közöttit pedig a nagyva
das területekre, mégis úgy tűnik, az
ország 19 megyéjében ezt mindenki
úgy értelmezi, ahogyan éppen akar
ja. A párbeszéd egyoldalú diktá
tum, a vadászok fizetnek, a jövő pe
dig - úgy látszik - senkit nem érde
kel!? Még nem mindenütt kapták
meg a társaságok az új bérleti dija
kat, amelyek többnyire visszamenő
leges határidejűek.
A Csongrád megyei apróvadas
területek a közelmúltban kapták
kézhez a fizetnivalókat. A terület
bér hektáronként 20-45 forint közé
esik. A kis megye vadásztársaságai
ezután 11 milliót fizetnek, ehhez
jön még a 8 milliós vadbeugrási
balesetbiztosítás. A számítás alapja
az elmúlt három év átlaga (lelövés,
export élő nyúl stb.). A legjobban
gazdálkodók fizetik a legtöbbet,
akik pedig nem tépték az istrángot,
kevesebbet.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 8tól 50 forintig „kelt el", az átlag 17 ,
Ft/ha. itt a közepes adottságú terü
leteken a jól gazdálkodó társaságo
kat sújtja a bérleti díj a legjobban.
Eddig a megye társaságai 800 ezer
forint területbért fizettek, most 8
milliót tesznek az asztalra. Ennek a
pénznek csaknem az egésze eddig a vagyon oszthatatlansága miatt visszakerült a vadgazdálkodásba.
Ezután nem kerül vissza, a bért pe
dig aki tudja fizeti, aki nem, az ab
bahagyja a vadászatot és a vadgaz
dálkodást.

Mivel az egész a maga nemében
igazán páratlan, táblázatban közöl
jük a bérleti dijakat:

Heves megye
Egri Dobó 1. Vt.
Egyesült Tama Völgye Vt.
Mátrabalia Vt.
Mátra Sólyom Vt.
Mátra Vt.
Mátra Múzeum Vt.
Rózsaszentmárton Vt.
Szilvásvárad Vt.
Várbükk (volt Bástya) Vt.
Vereskő Vt.

1 597 000 Ft
4 343 000 Ft
2 027 000 Ft
2 263 000 Ft
2 319 000 Ft
1 662 000 Ft
1 445 000 Ft
761 000 Ft
1 724 000 Ft
1 458 000 Ft

210 Ft/ha
312 Ft/ha
240 Ft/ha
420 Ft/ha
210 Ft/ha
170 Ft/ha
325 Ft/ha
159 Ft/ha
448 Ft/ha
374 Ft/ha

Nógrád megye
Pásztói Nimród Vt.
Szorospataki Bányász Vt.
Dorogházi Bányász Vt.

1 321 000 Ft
906 000 Ft
877 000 Ft

154 Ft/ha
215 Ft/ha
154 Ft/ha

Borsod-A baúj-7,emplén megye
Hangonyi Zöld Mező Vt.
Gyenesvölgye Vt.
Bükki Aranyszarvas Vt.

licitálással
807 000 Ft
591 000 Ft

300 Ft/ha
158 Ft/ha
227 Ft/ha

Túlélési kísérletnek is lehetne vi
szont nevezni azt a módszert, ame
lyet a Mátra-Nyugatbükki Állami
Erdőgazdaság vezetett be. A terüle
teket 100-150-200 Ft/hektáros kate
góriákba sorolták, ehhez még hoz
zájött a vadkártérítés, amely plusz
ként „beépült" a területbérbe. Az
„ítélet" - állítólag - jogerős, ha
nem fizetik, elveszik a területet és
kész.

Tavaly augusztusban az ország
gyűlés úgy döntött, hogy a vadászterületek után járó bérleti díj az ön
kormányzatokat illeti. így - úgy tű
nik - az erdőgazdaság hatalmas ön
gólt rúgott, mert a pénz java az önkormányzatoké. A gazdaság - úgy
hírlik - a kérdésben a kétharmados
többségi szavazattal hozott parla-*
menti határozatot megsemmisíten
dő, az Alkotmánybírósághoz for
dult. A Vértesben egységesen 100
forintot fizetnek a társaságok az er
dőgazdaságnak, plusz térítik a vad
kárt, fizetik a kerítést. Ez azonban
nem ilyen egyszerű, mert „csak”
harminc forint a százból a terület-

bér, hetven forint az úgynevezett
használati díj.
E rövid összefoglalásból is lát
szik, hogy milyen találékonyak a
bérbeadók és mennyire kiszolgálta
tottak a területes vadásztársaságok.
Véleményünk szerint az újabb „öt
leteknek” csak az szabhat határt, ha
rendeződik a föld és a tulajdonvi
szonyok kérdése.
Egyébként az önkormányzatok
nak juttatott területbér alkalmazása
sem egyértelmű, hiszen az állami és
természetvédelmi területek ma sem
fizetnek egy fillért sem, mert az ál
lam a vadászati jogot díjmentesen
engedte át részükre.

Ft a következő évben kamatmentesen
fizethető meg.
Vadász Hírmondó, 1991/1. sz.

rok, mindjárt két ós fél millió forint. Fe
lül kell vizsgálni a tagdíj összegét, ez
szükség esetén lehet a jelenlegi 10-15szőröse is. A belépők vagyoni hozzájá
rulása lehet 30 ezer Ft. Nagyon költsé
ges lesz a vadászat, sokan nem fogják
bírni...
Vadász Hírmondó, 1991/1. sz.

Tokajhogyaljai Vt. Jegyzőkönyvük
ben olvastuk: .Kiadásaink jelentősen
fognak nőni, másfél milliós bérleti díj,
a három fő hivatásos vadász, a vadká-
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unturist

H U N T U R IS T R T
1024 B u d a p e s t , R e t e k u. 34.
T e l.: 115-2403, 136-3916
Tx.: 227800
F a x : 135-2356

• Szervezett csoportos utak külföldi vadászati kiállításokra,
előzetes program egyeztetés alapján.
•

Szakm ai kirándulások belföldre és külföldre, vadásztársaságoknak
csoportosan, vadászoknak egyénileg.
•

Egyéni és csoportos külföldi utak szervezése, szállodafoglalás,
program szervezése.
• Vadászat külföldön forintért.
•

Horgászat, sítúra Szlovákiában.

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET TELEFONON.
VALAMINT SZEMÉLYESEN.

A keménykalap és az ujjcsettintés a reklám hatására tagadhatatlanul a
MÜSZI-t juttatja eszünkbe, bár a legtöbben nem is tudjuk valójában, mit
jelent a betűszó. A Mezőgazdasági Clgyvitelszorvezési Intézet ma már
részvénytársaságként tevékenykedik és 1989 márciusától 8 külkereskedel
mi főosztály részeként vadászati irodát is működtet. A vadászati iroda tá
jékoztatása szerint eddig semmi nem jelent meg róluk a vadászújságokban, először adnak hirt magukról lapunk hasábjain.
A MÜSZI külkereskedelmi főosztálya a II. kerületben, a Fazekas utca
29-31. számú ház egyik első emeleti lakásában található meg. és a klasszi
kus export-import tevékenységen kívül a bérvadásztatással és a vadhús
felvásárlással is foglalkozik. Perjósi László igazgató Csuha Pál hoz irányit,
lévén, hogy az ő reszortja a vadásztatás.
- Lehetőségeinket mérlegre téve úgy alakítottuk ki üzleti politikánkat,
hogy bérvadászaink részére minél magasabb színvonalú szolgáltatásokat,
és eredményes vadászatokat biztosítsunk, és ennek eredményeként sze
mélyünkhöz és cégűnkhöz kötődő vendégkört alakítsunk ki.
Bérvadászamkat az érkezésük pillanatától az elutazásukig folyamatosan
figyelemmel kísérjük, felmerülő problémáikat megoldjuk, ezzel biztosítjuk,
hogy jó égéssel és maradandó vadászélményekkel távozzanak, és a kö
vetkozó vadászatuk színhelyéül ismét hazánkat válasszák, cégünk szolgál
tatásait igénybe véve. Természetesen mindezeket nem tudnánk elérni a
hazai partnereink hathatós támogatása nélkül. Ezúton is köszönetét mon
dunk a velünk együttműködő területek vadászainak magas szakmai szín
vonalú munkájáért.
Manapság nem könnyű betörni a vadászati piacra. Van-e valami specia
litása a MÜSZI vadászati irodájának?
-A régi gyakorlattal ellentétben, mi nem gyűjtünk vadászati árualap fel
ajánlásokat. hanem a bejelentkező vadász igényeinek megfelelő területek
kel vesszük fel a kapcsolatot. Partnereinkkel egyenként állapodunk meg a
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fizetési feltételekben. 3 bonyolítási jutalékban. így kölcsönösen előnyös
kapcsolatok alakulnak ki.
A vadhúsfelvásárlás felelőse, Regóci Gyula nincs könnyű helyzetben, hi
szen már tavaly elkezdődött és sajnos idén folytatódik az értékesítési
gond.
- Cégünk saját számlás vadhúsfelvásárlással és exportértékesítéssel is
foglalkozik. Sajnos, 1930 tavasza óta a külpiaci értékesítési lehetőségek
valóban beszűkültek, döntően a megnövekedőit kelet-európai és tenge
rentúli túlkínálatnak .köszönhetően.''
A jelenlegi gondok ellenére az elkövetkező 1-2 évben bővíteni kívánjuk
felvásárlásunkat, meglévő telepeink mellett - Püspökhatvan, Calgaguta.
Bernecebaréti, Oroszlány. Kisbér, Tata - újabbak létesítésén dolgozunk,
ehhez várjuk új partnerek jelentkezését. Partnereinkkel egyedi szerződé
sek alapján, a helyi adottságokat, lehetőségeket maximálisan figyelembe
véve működünk együtt.
S hogy a bemutatkozásnak valami üzleti haszna is lehessen, amennyi
ben sikerült fölkelteni a MÜSZI vadászati irodája iránt az érdeklődést, be
fejezésül álljon itt a kapcsolatteremtés nélkülözhetetlen eszközo, a tolefonszám : 202-7703 - a telefaxszám : 202-0964 és a telexszám : 202807.
M

A PROFIKAT
MEG KELL
FIZETNI!

Nem volt véletlen, hogy m ár m egalakulásakor a Hunnia V a d á 
szati és Kereskedelmi K ft. azt hirdette magáról, abban különbözik a
többi vadászati irodától, hogy ..nálunk vadászok értékesítik a vad á
szatokat". Ezt teljes joggal tehették, hiszen mind a kft. vezetői K an izsay G ábor és Á rk o si Z so lt
mind pedig a szaktanácsadói há
lózatuk gyakorló vadászokból állt, és ma is gondosan ügyelnek ar
ra, hogy profizm usukból egy szikrányit se engedjenek.
A történelmi igazsághoz tartozik, hogy a H u n n ia K ft. szinte tel
jes gárdája a Balatonnagybereki Á lla m i G azdaság külkereskedői
ágazatából nőtte ki magát. A gazdaság égisze alatt alakult ki az a
szárnyasvad-tenyésztési rendszer, am ely a maga korában m egvál
toztatta a vadgazdálkodási és vadászati rendszert. A változásnak az
volt a lényege, hogy a tojástól a tojásig teljessé tette a szolgáltatást,
azaz teljes szakmai felkészültségével gondoskodott a törzsállo
m ányról, a keltetésről, a nevelésről, a vadásztatásról, az elejtett vad
értékesítéséről... személyes jelenléttel és végig figyelem m el kisér
vén az egyes stációk minőségét.
1984-ben - megszűnt a vadkereskedelem m onopólium a - m ár el
kezdődött a vadászat piaci helyzetének átalakulása, az új szerveze
teknek új vadkereskedői stílust kellett kialakítaniuk, am ely egy
norm ális, európai színvonalhoz igazodó, tehát a részletekre is jo b 
ban adó szolgáltatáson alapult. 1987-ben kapott önállóságot a B a 
latonnagybereki Á lla m i Gazdaságtól a külkereskedelmi ágazat, és
H u nor néven tehették meg az első lépéseket. Felism erték, hogy a
bérvadásztatás sikere, am ely a bevételt hozza, attól függ, m ilyen az
előkészítés. Hogy a vadászterületen olyan körülm ények várják a
külföldi vadászokat, am elyért szívesen fizetnek. És ez nem kevés,
mert a területen vadnak kell lennie, am elynek vadászata jó szóra
kozást. élm ényt jelent. A vadászatot úgy kell megszervezni, hogy a
nagy teríték tényleg nagy teríték lehessen, vagy a keresővadászat
nál hozzáértő vadőrök és jó l idom ított vadászkutyák segítsék az
eredményességet. H ogy a szállás és az ellátás ellen ne legyen k ifo 
gás, hogy az egész vendéglátás olyan legyen több ezer vendég ese
tében is, mintha a legkedvesebb magánvendéget fogadnák, kísér
nék, kalauzolnák, gondoskodnának róla.
A teljesség, más szóval a kom plexitás a titka a H u nnia K ft. sike
reinek, amelyet két évvel ezelőtt jegyzett be a cégbíróság. Két év
nem túl hosszú idő egyetlen kft. életében, de arra elegendő, hogy
kialakuljon tevékenységének fő iránya, jó és rossz oldalát is megis
merjék a partnerek. A H u nnia Kft.-nek ma már nem kell bemutat
koznia, itthon és külföldön is ismerős a névjegye.
Talán nem tűnik megelőlegezett dicséretnek, hogy tavaly az évi
200 m illiós forgalm ával a H u n n ia Kft. a bérvadásztatásban a máso
dik helyre küzdötte fel magát. Ez 2220 vendéget jelentett és mint
egy 100 ezer apróvad vadásztatását, am elyből 50 körül volt a nagy
terítékű fácánvadászat aránya. Az apróvad vadászatára érkező ven
dégek általában csoportosan érkeznek
a csoportok fele Olaszor
szágból -, és minden csoportot „szaktanácsadó" fogad és kísér, in
tézi az ügyes-bajos dolgokat, engedélyeket stb., kölcsönösen segít
ve a terület gazdáinak és a vendégeknek. Kezdetben a vadászterü
letek nem mindig nézték jó szemmel a H u n n ia K ft. szakemberei
nek törődését, hogy ellenőriztek, beleszóltak a nevelésbe, a vadá
szat szervezésébe, az elszám o lásba... azóta rájöttek, hogy nekik is
jó l jö n a szerződésben rögzített, garantált segítség. M a már szíve
sen veszik a törődést, hiszen közös érdekekről, közös üzletről van
szó. H a ugyanis jó l sikerül a vadászat, m indenki - a vadásztatok, a
közvetítő H u n n ia K ft. és a külföldi bérvadászok - elégedettek le
hetnek. Ilyenko r nincs vita, szóba sem jöhet a másik „kijátszása", a
helyszínen és azonnal intézhetők a reklamációk.

A H u n n ia K ft. árai az irányárakból kiind ulva rugalmasan alk al
mazkodnak a piaci változásokhoz, amelyet sajnos napjainkban a
kereslet csökkenése és a fokozódó kínálat határoz meg. Ezek az
árak szinte m inden esetben áralkuval alakulnak ki, többségükben
nem tartoznak így sem az alacsonyabb kategóriához, viszont tartal
mazzák a komplex kiszolgálást, azt a minőséget, amelyért a k ü lfö l
di hajlandó többet fizetni és am elyről az értékesítés biztonságáért a
vadászterület gazdája is könnyebben lemond. A csökkenő tenden
ciájú kereslet miatt egyre nehezebb az értékesítés, mind nagyobb
jelentősége lesz azoknak a közvetítőknek, akik nemcsak ígérik, ha
nem hozzák is a külföldi vadászvendégeket. Persze, ehhez a közve
títőnek sokat kell tennie, szerveznie, hirdetnie, hogy a visszatérő
vendégeken kívül m indig legyenek újabb és újabb jelentkezők, akik
először kóstolják meg a m agyar vadászat ízét, először találkoznak
m agyar vaddal, először ismerkednek a hazai vadászati szokások
kal. renddel. Ezért nem mindegy, hogyan bánunk egy-egy csoport
tal. egy-egy bérvadásszal, és ezért kell gondosan ügyelnünk arra,
hogy jó vélem énnyel, szép emlékekkel és eredményesen térjenek
vissza hazájukba, otthonukba - mert ez a legjobb propaganda!
A H u nnia Kft. árbevételének 65 százalékát a vadászat szervezé
se. a vadásztatás hozza, a m unkatársak is ebben a főágazatban dol
goznak a legtöbben. D e m ár a kezdet kezdetétől a kft. a több lábon
állás alapstratégiájának kialakítására törekedett. A vadászat végén
nem ér véget a H u nnia törődése, mert a legkülönbözőbb módon a
teríték értékesítéséről is gondoskodik. A közös érdekeltségre figye
lemmel, együttm űködve a Vadex-szel fölvásárolják a vadhúst és az
apróvadat, sőt nagy figyelmet fordítanak az élő vad befogására és
értékesítésére is. M ive l a m indennapok gyakorlatában egyre na
gyobb jártasságra tettek szert az export-import ügyletek intézésé
ben, ezért szívesen állnak a környék vállalkozóinak rendelkezésére,
hogy kisebb-nagyobb külkereskedelmi üzleteiket lebonyolítsák,
ö n á lló kereskedői tevékenységeik közül kiem elkedik a fa-, a gyü
mölcs-, és újabban a prim őrökkel folytatott keresked elem ... és ez
sem véletlen, hiszen a kft. két ügyvezetője és egyben tulajdonosa
erdőm érnökként végzett, ezt követően lett vadász, vadgazda és kül
kereskedő.
____
'_______
_________

8648 Fonyod. Vitoras u. 34.
Telefon: 84/60 161. 61 264. 61 265
Telex: 22 3710. Telefax: 84/61 62
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FŐNIX
Ú j ü z le t a vad ászo kn ak!

1093 Budapest Vámház körút 7. (A Nagycsarnok m ellett). 0 Telefon: 113-0293

A R iz z in i o la s z c é g v a d á s z fe g y v e re in e k k iz á ró la g o s h a z a i fo r g a lm a z ó ja !
E zen k í v ü l ö n v é d e lm i fe g y v e re k , lő s z e re k , r u h á z a ti c ik k e k , lá b b e lik ,
b iz o m á n y o s i a d á s v é te l é s m in d e n , a m i a v a d á s z o k n a k k e ll.

NÉZZEN BE HOZZÁNK. NEM BÁNJA M EG!

\ ______________________ — ______________________ J

VADÁSZOK,
VADÁSZTÁRSASÁGOK
FIGYELMÉBE!
Vadász- és sportlőszerek
teljes választékával várjuk vásárlóinkat
a fűzfőgyártelepi vadászlőszerboltunkban.
12-es, 16-os és 2 0 -a s k a lib e re k ,
k ü lö n leg e s tö lte te k .
S za k ta n á c s a d á s .
N a g y o b b té te l vásárlása es eté n kedvezm ényes á ra t s zá m ítu n k .

Címünk: 8184 Fűzfőgyártelep, Munkás tér 4.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-14 óráig
Telefon: 80 52-011/24
Boltvezető: Szabó Péter
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BANKI KAMATOK
Azoknak a vadásztársaságok
nak a figyelmébe ajánljuk rend
szeresen jelentkező rovatunkat,
akiknek van tőkéjük és kevésbé tá
jékozottak a különböző bankok ka
matairól. összeállításunkban ezút
tal csak négy pénzintézetet kér
deztünk meg a legkedvezőbb
pénzbefektetések kamatairól.
A B u d a p e s t B a n k ajánlata az
egy évre szóló 10 000 Ft és 100 000
Ft értékű kincstárjegy, amelynek
egy éven belüli nettó kamatai a
következóek:
31. naptól a 90. napig 22,4 száza
lék.
91. naptól a 180. napig 24,8 száza
lék,
181. naptól a 270. napig 25,6 szá
zalék,
271. naptól a 360. napig 27,2 szá
zalék,
365. napon 28,8 százalék.
*

A P o s ta B a n k ajánlata az egy
évre szóló 5000 Ft. 10 000 Ft.
50 000 Ft. 100 000 Ft értékű érték
papír, amelynek nettó kamata 26,4
százalék. Az egy hónapra szóló
Posta Bank-jegy nettó kamata
20,8 százalék, amely naponta 1,73
százalékkal kamatozik.

Pénzügy-A d ó Szám v ite l

A betétszámlán elhelyezett öszszeg évi nettó kamata 17 százalék.
*
Az O rszág o s K e re s k e d e lm i
ós H ite lb a n k ajánlata: 1 évtől 3
évig szóló 10 000 Ft. 50000 Ft.
100 000 Ft értékű letéti jegy. am e
lyet 3 hónap után is visszavásárol
nak 26 százalékos nettó kamattal,
ós amelynek további nettó kama
tozásai a következóek: félév után
28 százalék, kilenc hónap után 30
százalék, egy év után 33 százalék,
két év után pedig kamatos kama
tot fizetnek. A másik lehetőség a
hat hónapra szóló diszkontjegy,
amelynek lényege, hogy 26 száza
lékos kamatnak megfelelő csök
kentett összeget kell befizetni.
*
Az O T P ajánlata: 1 évtől 3 évig
szóló 5000 Ft. 10 000 Ft. 50 000 Ft.
100 000 Ft, 1 millió Ft értékű letéti
jegy, amelynek évi nettó kamata
26,4 százalék, ez évente felvehető,
ha 3 év után kerül kiváltásra, akkor
az éves hozama 45 százalék. M á 
sik lehetőség a pénztárjegy II.,
amely heti kamatozású: 6-26 hétig
nettó kamata 20,8 százalék, 27-36
hétig nettó kamata 24 százalék.

Az adóval összefüggően, a je
lenlegi. de különösen az 1992. ja
nuár 1-jével bevezetésre kerülő új
adórendszer miatt - igen sok új is
meretanyagot kell elsajátítani a
vadászoknak és feltehetően lesz
nek jogértelmezési problémák, sót
viták is. A nonprofit szervezetek igy a vadásztársaságok is - eddig
jelentős kedvezményeket élvez
tek. Gondolom jó hír számukra,
hogy a kedvezmények meghatáro
zó része várhatóan változatlanul
fennmarad 1992. január 1-jótól is.
Ugyanakkor a gazdálkodásra vo 
natkozó - elsősorban az adóalap
kiszámításával összefüggő - ren
deletek változásai, változtatásai
még nem ismertek. Nagyon fon
tosnak tartom, hogy az adókkal
összefüggő feladatok ellátása so
rán felmerült problémákra - am e
lyet a Tisztelt Olvasók kérdések
formájában tehetnek fel a lapban
-, választ adjunk, ezzel biztosítva
az országos egységes gyakorlatot
is, ugyanakkor lehetőségünk le
gyen előre felhívni a figyelmet a
soron következő feladatok elvég

B elfö ld i bérvadászat
Az erdő- és fafeldolgozó gazdasá
gok egy része közösen kialakított
ós elfogadott belföldi bérvadásza
ti árjegyzékkel rendelkezik, amely
1991. május 1-1992. április 30-ig
érvényes az üzemi vadászterülete
iken.

Süldólelövés:
20- 60 kg élősúlyban
1500,- Ft
M alaclelövés:
20 kg-ig
800,-Ft
Vaddisznó-hajtóvadászat:
7-15 fö részére
Alapdij: a körülmények és terí-

Ártáblázat
Érdeklődtünk néhány vadászboltban; alábbi táblázatunk bem utatja,
hogy a golyós és sörétes fegyverek, illetve töltények kínálata m ilyen á r
határok között mozog, összeállításunk az október e le ji állapotot tükrözi.
Golyós puska
Kis és nagy
kaliberben (Ft)

Golyós
töltény
Kis és nagy
kaliberben (Ft)

Sörétes
puska (Ft)

Kettner-Nimród
Budapest, Andrássy út

49900-191000

45-250

39 900-108 000

Diana-Kettner
Budapest. Harmincad u.

42 500-191000

30-280

38 500-71 200

Budapest, Wesselényi u.

39900-140000

Például a vaddisznóvadászatok:
egyéni vadászat korlátozott menynyiségben ós csak szabad terüle
ten, garancia nélkül.
Vadkanlelövés:
agyarhossz:
Ft/mm
12 cm-tól
4 000,+ 100,
14 cm-töl
6 000,+ 150.
16 cm-tól
9 000,+ 500,
18 cm-tól
19 000,+ 750,
34 000,+ 1500,
20 cm-töl
64 000, + 3000,
22 cm-töl
Kocalelövés:
60 kg élősúly felett
4000,- Ft

tékigóny figyelembevételével te
rületenként egyéni megállapodás
szerint. Vadkanlelövés egyéni ár
jegyzék szerint. Amennyiben egy
nap alatt 5 vaddisznónál kevesebb
kerül terítékre, úgy a vadászven
dég az alapdij 50 százalékát tarto
zik megfizetni. Amennyiben a va
dászat során - a vadásztató hibá
jából - vaddisznóra nem lőttek, a
vadászvendég csak az alapdij 10
százalékát fizeti. Ha a vadászat so
rán nem lőttek, vagy csak 5 vad
disznó kerül terítékre - és ez nem

3,50-50

15 000-106 000

Budapest FŐNIX

49000-220000

15-200

45 000-210 000

Magyar Acél
Arzenál Kft., Budapest

44900-79900

3.50-120

34 900-57 000

Kaposvár
Szent Hubertus Kft.

45000-65000

28-52.50

41 500-99000

Szolnok
Ideál-Ker. Kft.

15800-60000

25-120

18 000-47 000

Kecskemét
SZIGMAKER Kft.

57 000-70 000

40000-63000

Debrecen
Trófea Vadászbolt

12 000-51 500

12000-46 000

Pécs
Kettner-Nimród

45000-67 000

37500-44000

Miskolc
Kettner-Nimród

45000-80 000

48 000-67000

Debrecen Agro Kft.

4 800-76 000

a terület, illetve a vadásztató hibá
ja - a vadászvendég köteles a tel
jes alapdíjat fizetni.
Apróvadvadászat: fácán 600,Ft/db, mezei nyúl 1000,- Ft/db,
röptetett vadréce 300,- Ft/db. Vizivadvadászat: 500,- Ft/fő húzá
sonként a részvételi díj. lelövési
dijat külön nem számítanak fel.

Sörétes
töltény
Ft

13 900-46 200

8000-160000

Budapest, Kádár u.

Fotó: N A G Y G Y Ó R G Y S Á N D O R

zésére. Gondolom annak is fog
nak örülni a Tisztelt Olvasók, ha
időben,
teljes
részletességgel 1
kapnak „testre szabott' tájékozta
tást az aktuális feladatokról, pél
dául a különböző kötelezően be
adandó anyagok (adatszolgálta
tás, adóbevallás, beszámoló...
stb.) tartalmi, formai előírásairól.
Mindezeken túl meghatározó
fontosságúnak tartom az 1992. ja
nuár 1-jétól életbe lépő társasági
adótörvény és számviteli törvény
- de említhetem az új ÁFA ós
S Z JA törvényeket is - vadásztár
saságokat érintő előírásainak - az
eddigi szabályozástól lényegesen
eltérő téziseinek - magyarázatát,
ós természetszerűleg az ezzel öszszefüggésben érkező kérdések
korrekt megválaszolását. Bízom
abban, hogy a lap olvasói hasz
nosnak ítélik majd a rovat indítá
sát és egyre többen lesznek, akik
ezen a nyilvános fórumon keresz
tül kívánnak adóügyeikkel kapcso
latban felvilágosítást, választ kap
ni.
F o d o r A n ik ó
az A PEH osztályvezetője

40-60

18,50-35

39000-69 000

Néhány vadászati és kereske
delmi iroda is foglalkozik belföldi
bérvadászattal. Ezek az irodák a
külföldi árjegyzékeikben feltünte
tett árnak a 60-70 százalékát adják
meg irányárként, de minden eset
ben a vadásztató ós a vadászven
dég közötti megegyezés szabja
meg a végső árat.
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K ereskedelmi B ank Rt.
az ország 70 pontján várja ügyfeleit!

B a ja 6500

Széchenyi u. 10

Telex 63 429
Telefax 36 13 748

Telefon 79 21-256
T e le * S Í 378
Telefax 79 25 015
Beké tér 11.
Telefon 79 22 428

V ó ró s H ad sereg u 9/A
Telefon 41-42 541
Telex 62 596
Telefax 41 42 346

B a r c s 7570
B a jc sy Z s ilin sz k y u 73
Telefon 83 11 006
Telex: 13 589
Telefax 83 11-210
B é k é s c s a b a 5600
Dózsa G yö rg y u. 1.
Telefon 66 24 844 66 27 7*2
Telex 83 502
Telefax 66 24 912
B o n ytvá d 7150

Szabadidő te*' 1
Telefon 74 51 563 74 51 856
Telex 14 492
Telefax 74 51 722
B u d a p e s t 1052
K éro ly krt 20
Ip án 65 kér. főosztály
Talafo o 118 1877
Telex 22 3470
Telofax 117 5899
B u d a p o s t 1024
M id ire * ú t}* 43-45
T e l: 201-1644. 221 3244. 201 7042
Telex 201 3046
B u d a p á s t 1051
O któber 6 u 7.
M g é s éleim . fóosztáty
Telefon 138 2622
T e le * 22 3686
Telefax 117 3369
B u d a p e s t 1148
Ö rs vezér tő re 2.
Telefon 163 0821

E n e e 3W 0

E s z te rg o m 2500
K ossuth L u. 24
Telefon 33-13 110
Telex: 27 460
Telefax 33 11 911
É rd 2030
Balato n i u. 3
Telefon 23 46 096
Telefax 23 46 096
Petó f. S u. 16.
Telefon 64. 52
Telex 73 664
F o n y ó d 8640
V ito rlás u 1.
Telefon 64 61 112
Telex 22 7796
Tolefax 84 61 082
G y ő r 9021
Szen t latvén ú t 13
Telefon: 96 14 288
Telex 24 636
Telefax 96 17 656
G y u la 5700
M egyoház u 1.
Telefon 66 61 577
Telex: 83 632
Telefax 66 61 162
H a id ú s z o b o s tló 4200
K álvin tér 6/A
Telefon 52 62 566
Telex: 72 874

Tele* 22 5822
Telefax 163 0821

H a tv a n 3000
G re sse lk o vK * u 3-5
Telefon 36 12 044

B u d a p e s t 1053
Kossuth L. té r 18

Telex 25 345
Telefax 36 12 066

Teletoo: 131 2766. 131 9120/40

H e v e s 3360

C e g lé d 2700
Rákóczi u. 26
Telefon 20 10 816. 20-11-199
Telex 20 2513
Telefax 20 11-199

V ó ró s H ad sereg u 11
Telefon 39-11 059
Telex 63 299
Telefax 39 11 059

C e lld ó m ó ld 9500
K ossuth ta |o s u. 18
Telefon 102
Telex 37 480
C s o n g rá d 6640
H unyadi té r 10-16
Telefon 63 31-964
Telex 82 792
Telefax 63 31 9 W
C e o m a 9300
Soprom út 58
Telefon: 96-27-468
Tele* 24 693
D e b re c e n 4026
H etven i u. 16.
T elefo n : 52 13 888
T elex: 72-794
Telefax: 52-12-013
4026 Sz éch e n yi u. 1/8
Telefon: 52 14*878
4025 P á sti u 4.
Telefon 52 16 289
E g e r 3300
Barkóczry u. 3
Telefon 36 1*748

K a lo c s a 6300
Szen t Istvén király út 28
Telefon: 64 62 444
Tolex 26 858
Telefax: 64 61 079
K a p o s v á r 7400
Sz éch en yi té r 3
T elefo n : 82 157-56
Telex: 13 496
Telefax 82-17 069
F ó u 6.
Telefon 82 1 H 1 0
K a p u v á r 9330
F ó té r 7.
Telefon: 97 41-011
Telex 24 791
Telefax 97-41-211
K a rc a g 5300
K ossuth té r 2-3.
Telefon: 59 12 622. 59 12 231.
59-12810
Telex: 23 748
Telefax: 59 12 420
K e c s k e m é t 6000
Szab ad ság té r 1.
Telefon 76 28 722. 76 21 787
Telex 26 801

Telefax 76 22 138
Rákóczi út 6
Telefon 76 28 722
T e le . 26 822
Telefax 76 29 062
. K e s z th e ly 8360
G eo rg éo n u 23
Telefon 82 16 040
Telex 36 244
T e le fa . 82-16 040
K is k u n h a la s 6401
Bokányi u 1.
Tele>on 77-21 413
Telex 26 643
Telefax 77 21 225
K is v á rd a 4601
So m o g yi Rezső ut 11
Telefon 42 12 810
Telex 73 666
K o m á ro m 2900
A rany Já n o s u 17
Telefon 34 80 818
TeVax 27 466
K o m ló 7300
Városház té r 1
Telefon 72 82 294
Telex 12 827
Telefax 72 83 616
K ö rm e n d 9900
O icsai té r 3
Telefon 33
Telex 37 496
K u n s z e n tm á rto n 5440
M arx K áro ly u 1
Telefon 103
Telex 23 749
M a k ó 6900
Sz éch en yi té r 14-16
Telefon 66 11 244
Telex 82 491
Telefax 66 11 625
M a r c a li 8700
Dózsa G yö rgy u 9
Telefon 86 12 487.
86 12 855 86 12 710
Telex 13 390
M e z ö k o v á c s h á z a 5800
Á rpád u 160
Telefon 69 81 044
Telex 83 633
Telefax 69 61 028
M e z ó k ó v e s d 3400
M étyés király út 56
Telefon 40 61 401.
40 81 680
T e le * 62 754
Telefax 40 n 629
M is k o lc 3502
Sz éch en yi u 9
Telefon 46 54 508 46 54 079
Telex 62-774
Telefax 46 54 070
M o h á c s 7700
Szab ad ság u 23
Telefon 71-11 549
Telex 12 665
Telefax 71-11750
M o s o n m a g y a ró v á r 9200
Frankéi Leó Kp A. ép
Telefon 96 11 820
Telex: 24 6 «
Telefax 98 11 820
N a g y a tá d 7500
B á fcsy Zsilinszky u. 1/A
Telefon 63 11-611

Telex 13 334
Telefax 63 12 302
N y írb á to r 4300
Szab ad ság té r 22
Telefon 43 11 488
Telex 73 666
Telefax 43 11 696
N y íre g y h á z a 4400
Berzsenyi tér 2
Telefon 42 13 424
Telex 73 568
Telefax 42 15 544
O rszégzászló tér 3-4
Telefon 42 13 569 42 13 456
Telex 73 762
Telefax 42 13 114
O ro s h á z a 5900
Szab ad ság tér 1
Telefon 66 11 633.68 12 566
Telex 83 634
Telefax 68 12 214
P a k s 7030
Dózsa G yó rgy u 62
Telefon 75-11 286. 75 10 496
Telex 14 354
Telefax 75 10 496
P á p a 8600
K ossuth u 21
Telefon 89 24 455
Telex 24 681
Tolefax 89 24 250
P é c s 7621
Sz éch en yi tér 9
Telefon 72 33 199
Telex 12 656
Telefax 72 33 210
Színház tér 9
Telefon 72 27 652 72-27 122
P o lg á r 4090
H ósok u 46
Telefon 323
Telex 72 641
P ü s p ö k la d á n y 4150
K ossuth u 22
Telefon 52 10 103
Telex 72 787
Telefax 52 10 103
S á rb o g á rd 7000
H ósok tere 1
Telefon 55
Telex 29 392
S á r v á r 9600
B atth yán y u 47
Telefon 94 27 299
Telex 37 487
K isvaii lakosság
K o**uth tér 1
Telefon 229. 253
S á to r a lja ú jh e ly 3980
Kazinczy u 30
Telefon 41-22 411
Telex 62-740
Telefax 41-21 700
S ik ló s 7800
Felszab ad ulás u 26
Telefon 7311 360
73-11-211. 73 11 531
Telex 12 627
Telefex 73-11 508
S ió fo k 8600
F ó u 101
Telefon 84 13 555
Telex 20 2635
Telefax 84 13 566
S z e d e d 6720
Deák Feren c u. 17

TeCefon 62 24 044. 62 12 767
Telex 8 ? 682
Telefax 62 26 374
Sz éch en yi t«r 12
Telefon 62 12-111. 62 13 698
S z e g h a lo m 5620
Sz a b a d ié g té r 1
Telefon 66 71-146 66 71 156
Telex 83 635
Telefax 66 71 964
S z e k s z á rd 7100
Beloiannisz u 13
Telefon 74-16 411
Telex 14 243
Telefax 74 16 308
Sz éch en yi u. 23
Telefon 74-16-216
Telex 14 496
Telefax 74 15 216
S z e n te n d re 2000
Fó tér 10.
Telefon 26 10 093
Telex 26 10 104
So m o g yi B a c s ó p 7.
Devizaforgalm a csoport
Telefon 26 12-622. 26 12 014
Telefax 26 12 622
S z e n té s 6600
K ossuth L u 17/A
Telefon 63 12 386. 63 12 792
Telex 82 396
Telefax 63 12 615
S z é k e s fe h é rv á r 8 X 0
Dózsa G yö rgy tér 11/A
Telefon 22 11-132. 22-11 133
Telex 21 464
Telefax 22 11 421
S z ig e tv é r 7900
Széchenyi u. 4
Telefon 70 12 732
T e le * 12 766
S z o ln o k 5000
Szap éry u 26-29
Telefon 56 43 200
Telex 23 737
Telefax 56 41 812
S z o m b a th e ly 9700
Sz éch én yi u 4-6
Telefon 94 23 515
Telex 37 544
Tolefax 94 12-262
T ab 8 6 6 0
Kossuth L u. 134
Telefon 84 20 430
Telex 13 567
Telefax 84 20 294
T a m á s i 7090
Szab ad vág u. 31.
Telefon: 71 41 811
Telex 14 464
Telefax 71-41 800
V á s á ro s n a m é n y 4800
Rákóczi u t 6.
Telefon 44 71 344
Telex 73 667
Z a la e g e rs z e g 8900
Oisz tér 7
T elefo n 92 21 820
Telex 33 458
Telefax 92 14 027
lak o ssá g i es fc-sváll. o
Disz tér 2/A
Telefon 92 21 820. 92 21 821
Z a la s z e n tg ró t 8790
Dózsa G y u. 16-16
Telefon 420. 421

Nem árt megtanulni:

MVSZ
Lehet hogy többen hallottak már róla,
mégis úgy érezzük, a vadászok túlnyomó többsége
most olvashatja először: milyen érdekek vezérlik, miért
alakult meg a Magyar Vadkereskedelmi Szövetség?

ár nem is emlékszem
pontosan, mikor volt
szóbeszéd, hogy a
Mavad új helyre költözködik, vala
hol a budai Vár környékén új szék
házat épit. Aztán clcsöndcscdctt a
téma, talán csak a mavadosok és a
jól tájékozottak tudtak az építkezés
megkezdéséről, a Logodi utca 2224. szám alatti épület elkészültéről.
Merthogy a székház elkészült... a
Mavad Rt. nagy része azonban ma
radt a várfalon belül az Úri utcá
ban. Volt aki mégis összepakolt és
költözködött, hogy október 1-jétől
új szerepkörben kezdje meg mun
káját. Dr. Kovács M iklós - a M A 
V A D Rt. volt vezérigazgató-he
lyettese - ma már a névkártyájára
azt írja: a Magyar Vadkereskedelmi
Szövetség főtitkára.
A magyar vadgazdálkodás, vadá
szat és vadkereskedelem terén hu
zamosabb ideje működő gazdálko
dó szervezetek közül hét vadkeres
kedelmi vállalkozás (M A V A D Rt.,
V A D E X , Balatonnagybereki Á G .,
Hunnia Kft., Hunturist Rt., Kettner-Pilis Kft., Müszi Rt.) alakította
meg a kereskedelmi tevékenységü
ket elősegítő és összehangoló érdek-képviseleti és szakmai szövet
séget. Az alapítók úgy döntöttek,
hogy évente választanak soros elnö
köt, az első elnök Kanizsay Gábor
(Hunnia Kft.).
Tulajdonképpen ennek a szövet
ségnek az életre hívása napjaink át
alakuló társadalmi és gazdasági
helyzetében kézenfekvő volt, hiszen
- és ez sajnos teljesen igaz - nincs
ember az országban, aki meg tudná
mondani: ki mindenki foglalkozik
vadásztatással, vadkereskedelem
mel. Arról már szót sem érdemes ej
teni, mennyire szabadult cl a pokol,
milyen kaotikus a helyzet, hány lai
kus jelent meg a pályán és milyen
né váltak a kereskedelem etikai
normái! Arra sem érdemes az időt
vesztegetni, hányán hiszik a vadá
szatról, vadgazdálkodásról, hogy ez
a meggazdagodás gyors lehetősége,
bomba üzlet! Tagadhatatlan, akik
jól csinálják, akik ismerik, akik
profik... akiknek itthon és külföl

dön bejáratott kapcsolatrendszerük
van, megélnek belőle.
A vadkereskedők szövetkezésé
nek az előzményéhez tartozik, hogy
1983-84-töl, a versenyhelyzet kiala
kulását követően, 1987-től műkö
dött a Gazdasági Kamara kereté
ben egy úgynevezett „önkoordiná
ciós” bizottság, amelynek az volt a
feladata, ha semmi mást nem, meg
próbálja összehangolni a hazai vadkereskedelem árait, javaslatot téve
a minimális árakra. A bizottság ki
nevezett vezetője a M A V A D vezérigazgató-helyettese, dr.
Kovács
Miklós vo lt... mellékesen.
Az M V SZ megalapításával vi
szont olyan versenysemleges szer
vezet jött létre, amely a tagjaitól is
független szerepre, tevékenységre
vállalkozhat, és valóban katalizáto
ra lehet a magyar vadkereskedelemnek.
Új szerepében elsőnek a VADÁSZLAP-nak nyilatkozott dr.
Kovács Miklós.
- Az M V SZ nyílt szervezet, bárki a
tagja lehet, aki rendelkezik a ma
gyar vadászat, vadgazdálkodás és
•kereskedelem szakmai minimumá
v a l...
-...Elnézést! Meg van határoz
va ez a szakmai minimum, egyálta
lán hogyan lehet hozzájutni a szak
mai ismeretekhez?
- Köszönöm a közbekérdezést,
mert így elmondhatom, hogy ez is a
szövetség feladatai közé tartozik,
mint ahogy az is. hogy- minél előbb
megszervezzük azokat a tanfolyamo
kat. amelyeket alapnak tekinthetünk
majd a követelményekhez. A magyar
vadkereskedelem évente 50 millió
dolláros árbevételt produkál. Euró
pában tradicionálisan vezető helyet
tölt be. hírnevünk van a világban, de
szakmai képzésünk eddig nem volt.
Pedig a vadászaton, vadismereten
kívül nem ártana tudni a külföldiek
vadásztatásának normáiról és tech
nikájáról. az export-import engedé
lyeztetésről. a reklamációk intézésé
ről. az adminisztrációról, a reklám
ról és még sorolhatnám a fontosabb
tevékenységeket. Elképzelésünk sze
rint még ebben az évben, november
ben elindítjuk a diplomát adó tanfo
lyamot. Felvilágosítással szövetsé
günk á ll az érdeklődők rendelkezésé
re.

Dr. Korács Miklós
- Visszakanyarodva a fő témához, az M V S Z alapszabályából
egyértelműen kitűnik, melyek a fő
célkitűzéseik és feladataik. Ezt - ha
egyetért - szó szerint közöljük a
lapban. Inkább azt kérdezem, mit
tett eddig a szövetség?
- Négy konkrétumot máris említ
hetek. Az Országos M agyar Vadá
szati Védegylettel, a környezetvéde
lemmel. a nemzeti parkokkal és a he
lyi üzemekkel, hatóságokkal sikerüli
egyeztetni az idei gerlegyérítési el
képzeléseket. Lépéseket tettünk an
nak érdekében, hogy államközi kap
csolatok keretében rendeződjön el a
mezei nyúl exportja-importja. Az
olaszországi tilalom föloldása érde
kében közösen kívánunk fellépni a
legnagyobb olasz importőrökkel.
Kezdeményeztük, hogy a vadhúsfel
dolgozás azonos elbírálás alá essen
a húsiparral, mert az európai és ten
gerentúli konkurencia miatt krízishelyzet alakult ki a vadhús értékesí
tési piacán. És jeleztük a hatóságok

nak az éti csiga exportja körül kiala
kult tarthatatlan helyzetet. Az eszte
len. szakértelem nélküli rablógazdál
kodás miatt idén már csak töredékét
tudtuk exportálni a korábbi évek
mennyiségének.
- Mit tekint a holnap feladatá
nak?
- M inél előbb meg kell teremte
nünk egy új információs rendszert,
adatszolgáltatási
kötelezettséggel,
hogy áttekintésünk lehessen a vadke
reskedelemről. Közvetítő szerepre vál
lalkozunk az üzleti partnerek között,
hogy börzejelleggel összegyűjtsük,
nyilvántartsuk a keresletet-kinálatot.
K i kell munkálnunk a jövő évi vadá
szati irányárakat, és ebben többé-kevésbé egységesen kell fellépnünk a
külföldi piaccal szemben. E l kell kez
denünk a vadhús belföldiforgalmazá
si rendjének kidolgozását. Meg kell
oldanunk a versenysemleges trófeabí
rálatokat. Rugalmas és megbízható,
ugyanakkor egységes gyakorlatot kell
kialakítanunk afegyverbehozatali en
gedélyek és egyéb okmányok terüle
tén ... Soroljam még ?
- A főváros és a kormány negatív
döntést hozott az 1996-os E X P O
megrendezését illetően. Pedig ne
künk vadászoknak biztos, hogy jól
jönne a világkiállítás, hiszen pont
az 1971-cs Vadászati Világkiállítás
25 éves jubileuma lenne...
- Egyezik a véleményünk, biztos
vagyok benne, hogy a világkiállítás
ból komoly haszna származna a ma
gyar vadászatnak. Ú j piacokat hódít
hatnánk meg és több tízezer új va
dászvendéget szerezhetnénk. Ha
semmi másért, ezért én világkiállí
tás-párti vagyok!
-dór

A SZÖVETSÉG CÉLJA
ÉS FELADATAI:
• A szövetség a vadkereskedelmi tevé
kenységet folytató szervezetek és szemé
lyek érdekeinek hazai és külföldi képvise
letére és védelmére jött létre.
• C élja továbbá a tagszervezetek össze
fogása, szakmai tevékenységük koordiná
lása és fejlesztése, a bel- és külpiaci ma
gatartás etikai normáinak megalkotása,
alkalm azása és felügyelete. Ehhez kap
csolódóan kapcsolatok kiépítése külső
szervezetekkel és államigazgatási szer
vekkel, a tagszervezetek közös érdekei
alapján állásfoglalások kialakítása és in
tézkedések kezdeményezése.
• Közreműködik az ágazatot érintő jogszabályokban meghatározott - állam i
feladatok ellátásában.
Képviseli a szövetség tagjainak érdekeit.
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Csel a ravasznak
A szürkület derengése kezdte már eloszlatni
az éjszaka homályát; az erdő szélének a körvo
nala nem folyt annyira egybe, mint az imént. Az
az egyforma sötétség, amibe a fák éjjel takaródznak, sejtelmesen színesedett ki a zöldnek
különféle árnyalatává, aszerint, hogy milyen fá
nak a lombját díszítette. Az égboltról elszökdöstek a csillagok. Csak a Hajnalcsillag álmos sze
me pislogott még le a nesztelenül sompolygó
felhők közül, amelyeket mintha kergetett volna
valaki odafent.
Szél járt a magasban s meg-megsuhogtatta os
torát. A felhők attól surrantak úgy tova. A de
rengő égen tömörülő nyájnak látszott az egymás
nyomát járó felhőzet.
Idelent ellenben alig mozdultak a fáradt szélkölykek. Annyi erejök sem volt, hogy meglibbentsék a gyönge gallyakat. Mindössze is a bu
ján terpeszkedő leveleket bírták megremegtetni
néha-néha.
Az erdőben halk kopogás hallatszott, mintha
láthatatlanul bujdosó szellem kérdezte volna a
fát, amelynek az odvába kéredzkedett: „Sza
bad?!” A felelet sokáig késhetett, minthogy a
halk kopogtatás nem akart megszűnni. Át is vál
tozott lassankint szabályos, ütemes kopácsolássá. Az a lopódzó négylábú kalandor, aki a sík
ságról éppen most érkezett a fák alá, hallgatódzva figyelte egy darabig a gyönge zajt, s kisvár
tatva félhangon mormolta:
- Ez mindig ilyen korán kezdi. Huncut gyom
ra lehet, hogy ennyire nem hagy neki békét. A
baglyon kívül egyetlen madár sincs még ébren,
csak ez a napszámba járó fakopáncs. Hogy
megkopog a bolond! S utoljára is holmi féreg
gel lakik jól.
Elfojtott kacagás szakította félbe a kalandozó
rókát. Ravaszdi nemzetségének ez a bölcselke
désre hajló tagja nagyot szökött a lomb homá
lya alá, s izgulva kérdezte:
- K i az ördög jár itt?
- Ne ijedezz bátya - szólott mögötte a fa tö
vében egy gúnyolódó hang. - Lefitymáltad a fa
kopáncs reggelijét, holott magad békával laktál
jól az éjjel. Azt nevettem.
- Honnan tudod, paraszt? - förmedt fel a ró
ka, s bosszúsan meresztette szemét arra a fehér
torkú állatra, amely a fa alatt most éppen meg
mozdult.
- E jh a !... paraszt én, aki tízszerte nagyobb
úr vagyok, mint a legderekabb vörösbundás?!
Végigjárom az erdőt fáról fára szökellve, s áruló
nyomot sehol sem hagyok. Búvóhelyem száma
légió, hogy rám akadni csak véletlenül lehet.
Megkerítem a fán alvó fácánt, és az ágról ráve
tem magamat a gyanútlanul legelő őzgidára.
Mindezt csak nyestek merhetjük. A róka röghöz
kötött éhenkórász mihozzánk képest. Hogy pe
dig a békavacsorát honnan tudom? Hm, pajtás:
o r r o m van! S amikor az imént itt ácsorogtál.
alig egy pár lépésnyire tőlem: sem nyúlszagot,
sem fogolyszagot, de még csak egérszagot sem
éreztem rajtad. Pedig a bajuszodon mégiscsak
megmaradt volna valamicske a vacsorád ingerlő
illatából. Ehelyett mocsárszagú vagy, mint a bü
dös gémek.
A róka magában mérges volt ugyan, de jóked
vet mutatott, hogy azzal elüsse a dolgot.
- H ah a ! nyestpajtás, igazad van. Elnyeltem
egypár békát, de csak nyomatékül. Előbb egy
gyönyörű kövér vadrucát fogtam a zsombikosban.
- Nono, nem vitatom; gusztus dolga, hogy ki
milyen szájízt szeret - felelte a nyest oly hang-
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hordozással, amelyben ez volt: nekem beszél
hetsz; tudom, amit tudok.
Két lábra állt. nekitámaszkodott a fának s na
gyot nyújtódzott, hogy a dereka is ropogott be
lé. „E z aztán jólesett!... No rókám, isten meg
áldjon. énnekem még egy kis dolgom van az én

Egy feketerigó ugrált előtte a keskeny ösvé
nyen, s nem akart felrepülni. A róka azt hitte:
talán beteg. Nekiiramodott, hogy elcsípje, de a
rigó éktelen lármával-csacsogással menekült a
veszedelem elől, s kikacagta a hiú erőlködést.
- Gondolhattam volna - dohogott a róka. s
bosszúsan rázta meg magát, minthogy az iramo-

madárutamon. Ma mókust reggelizem” - mond
ta dicsekedve.
Egy szempillantás alatt úgy felfutott a fán,
hogy a rókát az irigység csak úgy pukkasztotta
tőle. Nemsokára a tizedik fáról kiabált vissza a
nyest, elfojtott hangon: látsz-e?
Lásson meg téged a sistergő mennykő minél
előbb - dörmögte a róka. - Biz’ isten szegényes
volt az éjjeli zsákmányom. Az a vadruca korán
észrevett, s hápogva szállt el az orrom elől. Pe
dig most már késő az idő arra, hogy valami oko
sat kezdhessek.

dással megmozgatta a bokrokat, amelyekről záporszerűen szakadt le a temérdek harmatcsöpp.
Ezzel az egész művelettel egy kis zajt támasz
tott. Nem sokat, de éppen eleget arra, hogy aki
nagyon les valamit, az figyelmessé váljék a bok
rok gyönge megrezzenésének a hallatára.
A következő pillanatban éles. keserves nyúlmakogás zavarta meg az erdő hajnali csendjét.
Mintha egy szerencsétlen nyúlfínak hirtelen a
torkán termett volna valami vérre szomjazó
gyilkos, és most fojtogatná, marcangolná.
- Megelőztek! - villant át rókakoma agyán. Elveszik tőlem a zsákmányomat, tulajdon reg
gelimet, ami után korgó hassal futkosok, mint a
bolond. De ki lehet az a vakmerő, aki itt vadá
szik, az én területemen? Majd adok én neki!...
Majd adok én neki!...
Elvakultan, toronyiránt vágtatott a halálfélel
met hirdető nyúlsírás felé. M ár nem törődött ve
le, hogy csurom vízzé válik. M ár csak egy gon
dolata volt: hogy bosszút álljon. De tán még
inkább: hogy kivegye részét a pecsenyéből.
Gyakorlott fülével pontosan ki tudta számítani,
hol folyhat le a katasztrófa. Ámbár a makogást
mintha elvágták volna: megszűnt, mégis bizo
nyosra vette az irigy huncut, hogy el nem té
vesztheti a helyes irányt. Az orvvadászkodó rab
ló szintén csak róka lehetett. Úgy akart rajt'ütni
az idegen tolakodón, hogy az fpsze már a meg
lepetéstől se tudjon szóhoz jutni. Ju j, de elveri,
haj-haj!
Még egy iramodás, és kint volt a felfortyant
kapeabetyár a sűrűségből. Éppen ott ugrott ki,
ahol szerinte az a „jöttment” a nyulat fojtogatta.
De íme: halálos, gyanús csend az egész kör
nyéken. Se róka, se nyúl, se semmi.

Csakugyan rohamosan közeledett a nap. A
piros hajnal nyomon követte a szürkületet, s
most már a rigók is megszólaltak. Az erdő mé
lyéből éles sivítással jajongott ki a zöld harkály
hívogatója, s a ritka vágás táján a csilp-csalp fü
zike egyhangú szólama szálldosott szét valame
lyik felnyurgult csemete tetejéről.
A róka ásítva bandukolt beljebb az erdőbe, s
hümmögött.
-Csak legalább ne hullott volna ekkora har
m at!... Most még a gazost se bújhatom, mert
ott egy fél perc alatt csupa lucsok lennék. Ha telecsapódik harmattal az orrom, úgy szuszogok,
mint a falusi kántor, hogyha náthás. Hallottam
a minap, mennyit prüszkölt-krákogott a pince
gádorban, a szőlőhegyen, amikor berúgott s kint
maradt éjszakára. Nincs más hátra; az ösvénye
ken oldalgok el. Hátha utamba vetődik egy os
toba süldőcske, amelyik éppúgy kímélné magát
a harmattól, akárcsak jómagam.
Letért a szálerdőből a magas vágás közé, ahol
kanyargó vadcsapások vezettek bizonytalan
irányban összevissza.

M IK 1 0 S 0 V 1 T S LÁ SZ LÓ R A JZ A

A hajnali szellő mintha halkan sírna, olyan
különös, bánatos hangon sóhajt.
A róka még nem tudja, mi történt, csak azt az
egyet érti meg ösztönszerűleg, hogy rászedték.
Ez is éppen elég arrf, hogy visszakivánkozzék
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a sűrűségbe; de váratlanul nagyot dördül és villámlik egyszerre. Olyankor pedig le szokott ütni
a mennydörgés mennykő.
Róka koma a földhöz vágja magát, s hörögve
hempereg maga körül. Meg egyszer megfeszíti
erejét, hogy talpra álljon, de csak újra átesik a
fején. Nagyokat rugdos, mintha a levegőben
próbálna vágtatni; aközben vérrel tajtékos szá
ját meg-megcsattogtatja. A rugdosás egyre

gyöngül; a rablóivadék szája széle remegve hú
zódik szét. s úgy is marad, félig nyitva, hogy az
éles-hegyes fogsor kivillog közüle. A pilláját se
bírja már behunyni. Zöldes csillogással mereve
dik meg mind a két szeme. Vége neki.
Akkorra már ott áll mellette valaki, aki a
nyúlsírást utánozta, s azzal a gonosz kalandort a
puskája elé csalogatta.
Az a valaki egy árva szót sem szól. csak elége
detten mosolyog. Gyönyörködik a régóta üldö
zött ellenségben, akit most végképpen legyőzött.

Hajtóvadászaton
(A meghívó hátlapjára)

V.

Kijelölt helyeden maradj csendben, nyugton.
S ne járj ide-oda, mint a sétaúton.
Ne fütyöréssz, egyél - csak a füled hegyezd
És a szemed nyisd ki: - mindezt jól megjegyezd!

Ne tedd töltött fegyver szájára kezedet
S hajtás után vedd ki a jó lövedéket.
Ne tartsd a puskádat szomszédod véknyára
Akkor sem, ha „üres” vagy ha „el van zárva”

Úgy állj, hogy a szomszéd tudja, hol a helyed
És ne itt oktassad tanulatlan ebed,
Flintáddal a soron végig ne léniázz
S csak ha látod, mi az: vadra akkor puskázz.

Helyedről ne mozdulj, míg nincs hajtás vége
És sohase bántson társad szerencséje.
Ha pedig Diana kegyben részesített,
Ne kérkedj vele, ez ritkán tenérmed.

Olyan vadra lőjj csak, amely arra érett
S nagy távolságnak tarts egy-egy kilométert.
Nagyon közel se lőjj, ne rontsd a pecsenyét
S figyeld meg a vadnak a korát és nemét.

Hosszú regénynek is csak egy szó a vége,
Légy méltó mindig az igazvadász névre;
Úgy viselkedj, hogy az ebbeli voltodat
Más is elismerje, ne csupán csak magad!

(Megjelent a „Vadászati útmutató" 1926/27-es számábanJ
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Két hű barát
Egy kutya ragaszkodásához nem fér kétség. Amikor bankot választunk,
tudnunk kell, ezentúl még egy barátunk lesz, egy olyan barát, akire
pénzügyeinket nyugodtan rábízhatjuk. Baráti ajánlatunk a m egfelelő
döntéshez: a Kereskedelmi Bank letéti jegye, mert ez megóra pénze értékét.

%

Letéti jegyek vásárolhatók a K&H Bank Budapest V. Károly körút 20.,
V. Október 6. u. 7., V. Kossuth tér 18., és a XIV. Örs vezér tér 2. sz.
alatti fiókjaiban, valamint az ország 70 városában.
Felvilágosítás: 131-7960/193 mellék.

A kereskedelmi Bank Rt. fi&fúnkisül kitti jtg}tk kaphatótmeg; aSkála Budapest Arehá/bao
X!.. SchöobetuZ. & 6-lft. aSkih Metrikai VL Marxtér l-L
vabaurt v Miami Biztosítóalábbi fiókjaiba:
Bp. II. Mártírokútja26, V. Véne? b. 3, XI.. BartókBéü út 92, Vili.. Barossa. 119.

K ereskedelm i B ank Rt.
Letéti jegy. A hűség kamatozik.

M

•Aki

V a d á sz fe g yve re k , sp o rtfe g y ve re k , lőszerek, op tikai c ik k e k és e g yéb
va d ász a ti fe ls z e re lé se k , v a la m in t vad ászru h ázat n ag y vá la sz té k á v a l
vá rju k k e d v e s vá sá rló in k a t az alábbi e g ysé g e in k b e n :

I íJ A

t t

t t

N IM R Ó D
K E R E S K E D E LM I Kft

K E TTN E R -N IM R Ó D
Vadászszaküzlet
Budapest, Andrássy út 12.
Telefon: 132-3180
K E TTN E R -N IM R Ó D
Vadász-horgász boltok
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 46.
Telefon: 92-13-523
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Telefon: 72-13-904
M isko lc, Ady E. u, 5.
Telefon: 46-43-701
M ezőkövesd, Dózsa György u. 2.
Telefon: 40-12-011
Gyöngyös, Rózsa u. 2.
Telefon: 37-11-898
Szeged, Tanácsköztársaság u. 9.
Telefon: 62-12-782
D IA N A -K E TTN E R
Vadász-Horgász Szaküzlet

»

Budapest V., Harmincad u. 2.
Telefon: 118-4056
N ag ykereskedelm i Telepünk
Budapest VI., Szalmás Piroska u. 4.
Telefon: 142-8887/FAX
122-9830
A z ü zletekb en 500 fo rin té rt k a p h a tó K ettn er-kataló g u sb an
szereplő áru k m eg ren d elh ető k .

Ú JD O N S Á G !
B o lth áló z a tu n k b a vá sz o n c s e rk e lő c ip ő k é rk e z te k és
m in d e n fé le m é re tb e n kap h ató k.

A zöld színű cserkelőcipő ára 790 Ft.
A terepszínű cserkelőcipő ára 950 Ft.

- k y

- k y

fottnec Kettnéc Rtttntt Kettnce Kettntt
N IM R Ó D

N IM R Ó D

N IM R Ó D

N IM R Ó D

N IM R Ó D

K E R E S K E D E L M I Kft

K E R E S K E D E L M I Kft

K E R E S K E D E L M I Kft

K E R E S K E D E L M I Kft

K E R E S K E D E LM I Kft
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DOBOS

Kft

AUTÓALKATRÉSZ É S KÉZISZERSZÁM GYÁRTÓ É S FORGALMAZÓ Kft.
2000 SZENTENDRE.
Szent Laszlö u. 160 Tel: /06-26/10-284
/06-26/11-888
Fax:/06-26/11-634

M ilyen az em ber? Ha egy svéd üzletben m eglátok egy fejszét vagy baltát, s netán
van rá pénzem, biztos, hogy m egveszem, mert látatlanul, kipróbálatlanul m eg vagyok
győződve róla: a minőség ellen nem lesz kifogásom. Aztán, ha itthon meglátom
ugyanazt a szerszámot - term észetesen összehasonlíthatatlanul olcsóbban! - fanyalgok és eszembe sem jut: ugyanarról a term ékről van szó. A szentendrei kéziszerszá
mok valam ikor híresek voltak, a szakm abeliek ereklyeként őrzik a sokat próbált, sokat
használt, de még ma is kitűnő minőségű szerszámokat. Ezt a m inőséget újította fel a
Dobos Kft. és arra törekszik, hogy visszaszerezze a régi hírnevet.
Az alábbiakban közzéteszünk egy teljes árlistát és válasz ték o t... többségük a vadá
szok, vadásztársaságok száméra is nélkülözhetetlen.

36 mm
40 mm
K-6 x 14/200
L - 8 x 15/160
L-8 x 15/200
L-8 x 20/200
1.-10x20/160
I_-10x 20/200
L-10x 20/250
L-10x 25/250
L-10x 25/300
L-12 x 30/280,
L-12x 30/355
L-16x 36/315
L-16x 36/400
1.60 kg
2,00 kg
3,00 kg
5,00 kg
8,00 kg

0,80 kg
1.20 kg
1.40 kg
1.60 kg
2,50 kg
0.80 kg
1.25 kg
1,60 kg
1.25 kg

1,00 kg
10x20/160
0.20 kg
0,30 kg
0,50 kg
0,80 kg
1.00 kg

Értékesítés:
1134 Budapest. Ipoly u 8.
Tel/Fax: 129-78-24

160 Ft
185 Ft
56 Ft
45 Ft
45 Ft
60 Ft
60 Ft
60 Ft
65 Ft
65 Ft
70 Ft
80 Ft
90 Ft
120 Ft
120 Ft
326 Ft
340 Ft
500 Ft
675 Ft
1080 Ft
190 Ft
140 Ft
350 Ft
650 Ft
410 Ft
310 Ft
370 Ft
400 Ft
430 Ft
570 Ft
310 Ft
370 Ft
425 Ft
400 Ft
250 Ft
260 Ft
300 Ft
240 Ft
85 Ft
100 Ft
130 Ft
150 Ft
170 Ft

N y e le s vá g ó
N y e le s vá g ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id og vágó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
H id eg vág ó
Félkezes k a la p á cs n ye le z ett
Fólkezes k a la p á cs n yelezett
R á v e rő k a la p á c s nyél nélkül
R á v e rő k a la p á c s n yél nélkül
R á v e rő k a la p á c s n yél nélkül
K ő m ü ve sk a la p á c s
C sem p éz ő kalap ács
M ű a n y a g b e té te s k a la p á cs
F ara g ó sz e k e rce jo b b o s n yelezett
F ara g ó sz e k e rce b alo s n yelezett
B e lo vá ri balta n ye le z ett
ő r i fejsze n yelezett
Szikszói fe jsz e n yelezett
M á ra m a ro si d ön tő fejsze n yelezett
Erd é lyi h asitófejsze
M a g y a r fe jsz e n yelezett
M a g y a r fejsze n yelezett
M a g y a r fejsze n yelezett
G a llyazó fejsz e n yelezett
Eg yszerű h e g yes c sá k á n y
Bányász csá k á n y sp e c iá lis
S u ly k o ló k a la p á c s n yelezett
K ró m o zo tt vág ó kész let
F élk e z e s k a la p á cs n ye le z ett
Félkezes k a la p á cs n yelezett
Félkezes k a la p á cs n ye le z ett
Félkezes k a la p á cs n ye le z ett
Félkezes k a la p á cs n ye le z ett
Á rain k az á fá t nem tartalm azzák.

„Mi már Európa útjain járunk!”
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h iv a tá s o s v a d á s z
i a munkája, hogyan és miből cl a
hivatásos vadász? Talán vállán
golyós puskával, lába mellett a
vérebbel sétál a nyiladékon... vagy nézegeti a
fácáncsibét... Ez jó munka: teli romantikával,
és fizetést kap azért, amiért más fizet!
Átalakuló társadalmunkban, a vadászat „ho
gyan továbbijának időszakában érdemes meg
nézni, milyen azoknak a helyzete, akik hivatás
ként gyakorolják nemes mesterségüket. Sokféle
hivatásos vadász van, mivel e fogalom foglalko
zást (!) és nem beosztást jelent. Jelen gondolata
imat ezen belül leszűkítem a vadásztársaságok
nál alkalmazott és nagyrészt vadőr beosztásban
tevékenykedő kollégáim helyzetére, mivel velük
dolgozom közel két évtizede.
„Vadőr” - milyen szép nevű és milyen lejára
tott beosztás! Annak a vadnak az őre, amelyért
ma félszázezer magyar vadász szíve dobban
meg...
Milyen a helyzetük? Labilis!
Gondjaik hatványozottak: bizonytalan magá
nak a vadásztársaságnak a helyzete - tehát az
alkalmazottjáé fokozottan a z .'A hivatásos va
dász nem sportját, hanem egzisztenciáját, életvi
telét, családi és személyes boldogulását „viszi a
vásárra” - ez a nagy tét, ez a legfőbb „új keletű”
gond!
A vadásztársaságoknál folyamatos a társadal
mi vezetés-főfoglalkozású munkavégzés ellent
mondása, amely munkajogi-munkavégzési (feladatkiadás-számonkérés) és szakmai szempont
ból egyaránt érdekes. Ugyanis a vadásztársaság
első számú szakmai vezetője, a választott va
dászmester lenne a közvetlen „hivatali” felettes,
akinek a hozzáértését - mivel mindenki választó
és választható - maga a M É M is megkérdőjelez
te a 12/1987. rendeletben.
így nem csoda, hogy van vadásztársaság,
ahol havi vagy heti feladatkiosztás van. Előfor
dul, hogy a vadőr napra (!) kiszabva kapja meg
a parancsot, ami a dolgok természetéből adódó
an betarthatatlan. Szerencsére akad, ahol a bi
zalom jegyében a vadőr mondja meg, hogy a te
rület és a vad milyen feladatokat diktál - és sa
ját időbeosztásában elvégzi dolgát! Viszont van
társaság, ahol a hivatásos vadászok kötött (!)
munkaidőben (7-17 vagy 7-15 óra) dolgoznak este és reggel „szabad a gazda” ! Más helyen a
vad megfigyelése (ami a vadászat eredményes
ségén és szakszerűségén túl a vadkármegelözésnek is kulcsa) nem számit munkának, csak a fi
zikai tevékenység az!
A legbosszantóbb a „vadőrtartás” poros fo
galma. Megkockáztatom, hogy ma nem tartja
(„eltartja” ) egy vadásztársaság a szakembereit,
hanem szinte fordítva! A szakszemélyzet minő
ségi Idénnyel társult alkalmazása a szakmánk
jellegénél fogva a legolcsóbb beruházás': bérének
és járulékos költségeinek sokszorosát „termeli”
vagy védi meg. Somogy megye 400 000 hektár
vadásztársasági területére körülbelül 100 hivatá
sos vadász kellene a rendelet szerint. „H ián y
zik” 30 fő, mert a vadásztársaságok vagy nem
tudják, vagy nem akarják megelőlegezni azt az
alkalmazási költséget, amely kamatosan vissza
térülne. Ehhez képest sajnálatosan gyakori,
hogy maga a munkáltató zülleszti az alkalma
zottait: „H a nagy a bika, meg kell lövetni - nem
érdekes, hány minuszpontos.” A vadásztársaság
bevétele és ezért a vadőr prémiuma ettől függ,
nem a minőségi, a hosszú távú vadgazdálkodás
tól.

Együtt a csapat...
azaz ebéd a kerítésépítés
szünetében a Hortobágyi Állami
Gazdaság
hivatásos vadászainak
részvételével
FOTÖ K N E F ÍL Y M Á R IA
é

Kétségtelen, hogy az utóbbi időben jelentő
sen csökkent a vadőrök „cselédszerepe” .
Ugyanakkor az is igaz, hogy a vadász, legyen az
bérkilövő vagy a társaság tagja, cserélődik, kéthárom naponta pihenten és ambícióval jön a
váltás, a vadőr meg esetleg tiz napja nem aludta
ki magát, nem látta a családját... Ez ugyan a
szakma velejárója, de néha durván és tapintatla
nul vissza is élnek vele.
A vadőr (és általában a bármilyen beosztású
hivatásos vadász) számára a vadgazdálkodás a
döntő, a vadászat pedig a vadgazdálkodásnak
részben célja, részben eszköze. Ez kéne hogy
meghatározza a szakmai vonal csatlakozási
pontját a sportvadászat ügyéhez, azaz a társa
dalmi egyesülethez. (É s itt vitába szállók azok
kal a kollégákkal is, akik a szakmát önmagáért
emelik minden fölé, a sportvadászokat felesle
gesnek tartják és lenézik. Ez tévedés. Értük és
nekik csináljuk munkánkat! Ez a vadásztársasá
goknál kézenfekvő, de az üzemi területeken is
igaz, mert a sportvadász bérvadászként fizet;
vagyis általában igaz, hogy a szakma a sportva
dászokat szolgálja.)
A sportvadászati igények hovatovább tartha
tatlan fokozódása, a vad megtartása ellenérdekeltségü környezetben és egyéb - például mun
kajogi - okok felszínre hozták azt a nagyon régi
gondolatot, hogy a feszültségek feloldásának
módja a szakma és a sportvadászat szétválasztá
sa. Ez, ha végső soron az utóbbi szolgálatát ma
gasabb szintre emeli, ha nem ék, ellenkezőleg,
ha kapocs módján köti össze a két pólust, és a
vad számára is megfelelő viszonyokat biztosít jó és követendő.
Tudniillik a vadásztársaság tagja azért „tag” ,
mert vadászni akar, és nem azért, hogy számára
(ha bevallatlanul is) idegen és ismeretlen tere
pen mozogjon, például kárrendezés, tervezés,
egyeztető tárgyalások stb. Ezt bízzuk hozzáértő
és jól megfizetett szakemberekre, és a tagságot a
napi ügyintézés tökéletlenül ellátott robotjától
szabadítsuk fel, hogy legjobb tudása szerint vadász lehessen. Ehhez szükséges a szakvonal
relatív elkülönítése!
Megoldásként - szerintem - ma irreális gondo
lat a szakszemélyzet „államosítása’', mivel min
den társadalmi-gazdasági folyamatunk ezzel
pontosan ellentétes. Tehát lehetetlennek tartom,
hogy a jelenlegi kétszintű felügyelet háromszin
tűvé váljon, azaz: Földművelésügyi Minisztéri
um, megyei hivatal, hivatásos vadász.
A javaslatom a vadásztársaságok és más területbérlök által létrehozott egyesületi vadgazda
ságok modellje, amelyet szakember vezet, aki

szakembereket irányit. A vezető hivatásos va
dász - és az alkalmazottai - szakkérdésekben
tartozzanak a szakmai felügyelethez, mivel ma a
szakmai irányítás megszakad a megyei felügye
lő szintjén, és épp oda nem jut el, ahol a vadál
lományt ténylegesen kezelik. (Következéskép
pen az állam ma úgy bánik a vaddal, mintha
nem is az övé lenne.)
A szükséges szervezeti átalakítással és a fel
ügyelethez való szakmai (!) kapcsolódással vég
re lenne gazdája a magyar hivatásos vadászok
nak, mert ma nincs! Reális alapokra épülne vég
re a Szolgálati Szabályzat, amelynek több mint
bosszantó érdekessége, hogy „privatizált” loká
lis érdekeltség és függőség kereteiben kísérli
meg egy valójában nem létező, de egységesnek
vélt szervezet szabályozását. Ennek bizonyításá
ra pár mazsola a szabályzatból: nem definiálja a
hivatásos vadász fogalmát, nem különíti el a
szakma munkaköreit, ugyanakkor utal rá, hogy
például fővadász csak felsőfokú végzettségű
szakember lehet. Ha a szakmai kérdésekben is
kizárólagos hatáskörű közgyűlés másként dönt,
akkor melyik érvényes?
Jogalkotási kérdés, hogy az eddig önálló ren
delet „melléklet” -té szerényült, valamint kevere
dik az alaprendelet a saját mellékleteivel.
Visszatetszést szült az érintettek körében,
hogy a rendelet és a 8. számú melléklet III. feje
zete végig „hivatásos vadásziról szól, majd a
IV. fejezet tartalmi logika nélkül „külön rendelkezések” -et ir elő a „vadgazdálkodási feladato
kat ellátó dolgozódra.
Kimaradt - a hivatali eskü alapján jogosnak
vélt és eddig is megvolt - a büntetőjogi védelem
rögzítése! Enélkül mit ér az intézkedési jog?
Nem ír a Szolgálati Szabályzat a napi szolgá
lat rendjéről, s ezzel mintegy bevallja a jogalko
tó, hogy nem is kíván beleszólni. Ez esetben vi
szont ne nevezzük Szolgálati Szabályzatnak.
Mindezen példák is bizonyítják, hogy a hiva
tásos vadászok szakmai, alkalmazási, munka- il
letve büntetőjogi helyzetét nemcsak újraszabá
lyozni, hanem a szervezeti kérdések rendezésé
vel újraalapozni kell. Szabad-e javasolni, hogy
ennek előkészítésébe az érintettek is beleszól
hassanak?
S végül egy igen fontos kérdés, az emberi té
nyező. Meggyőződésem, hogy a szakma öntuda
tának javítása, becsületének visszaállítása nem a
pár ezer kolléga ügye! Helyzetük rendezése el
választhatatlan a szervezeti keretek módosításá
tól, ezzel azonban az egész magyar vadásztársa
dalom nyerne!

Bőd Lajos

21

A név kötelez
Bár a hirdetések áradata lassan elönti a sajtót, rádiót,
televíziót, a Colonia Biztosító Rt. jelmondata egyre is
mertebb lesz. A vadászoknak külön figyelmébe ajánljuk
ezt a biztosítótársaságot, mert biztosításai előnyösek,
ahogy egyik autókereskedő ismerősöm mondta, szinte
már túl j ó k . . . és eközben csak az autóbiztosításokra
gondolt.
Weiger János ügyvezető igazgató régi biztosítós szak
ember, új szerepkörében egyre kevesebb az ideje, aligalig jut el vadászterületére. Találkozásunk apropója,
hogy' október elsejétől vezette be a Colonia az autóbiz
tosításokat, a sajátos cascót. Itt is van ugyanis válasz
ték.
- Külföldön m ár ismertek a Colonia autóbiztosítási fo r
mái, amelyeket most a hazai autósoknak is elérhetővé tel
tünk. Ezek „te s tre ’, azaz autósra szabottak, mindenki
m egtalálhatja közöttük a szám ára leginkább megfelelőt,
hiszen háromféle alapbiztosítás (teljes körű casco határo
zott és meghatározatlan időtartam ra, részleges casco ha
tározatlan időtartam ra. Club casco határozatlan időtar
tam ra), valam int szinte mindenre kiterjeszthető kiegészítő
biztosítások szolgálják a partnerek biztonságát.
A Colonia csoport partnerei kiszolgálásának kiváló mi
nőségével lett naggyá Európa, Am erikai és Távol-Kelet
biztosítási piacain.
Az autóbiztosításoknál is megmarad a Colonia partnercentrikussága?
- Ezt a 153 éves hagyom ányt szeretnénk fo lytatn i itt
Magyarországon is, újszerű, partnercentrikus kártérítési
módszerünkkel, am ely hazánkban egyedülálló. Partne
rünknek. ha kárt szenved, nem kell egy lépést sem tennie,
nem kell sorban állnia, várakoznia, csak telefonálnia kell
és munkatársunk a megbeszélt időben és helyen m érife l a
kárt, és intézkedik, hogy gyorsan, kulturáltan a jogos kár
térítéshez juthasson.
Vannak-e új szolgáltatásaik?
- Partnereink igényeinek figyelembevételével, valam int
a külföldi tapasztalatok alapján egyszerűsítéseket és koc
kázatbővítéseket vezettünk be:
• az alapbiztosítások és az elektroakusztikai berendezé
sek kiegészítő biztosításának területi hatályát kiterjesz
tettük Európa, a Szovjetunió és Törökország teljes te
rületére;
# a kiegészítő poggyászbiztosítás kockázati körét a lo
páskárokon túl bővítettük az elem i és töréskárok koc
kázatával;
# a károk kifizetésénél nem vonunk le értékemelkedés cí
mén;
• egyértelműen biztosíthatók az extra tartozékok:

• az új állapotban történő forgalom bahelyezést követően
egy éven belül totálkár, vagy lopáskár esetén, az új já r 
mű értékét fizetjük k i: (ez a szolgáltatás pótdíj felszá
m ítása nélkül illeti meg valam ennyi biztosított part
nert);
• a biztosított járm ű riasztóberendezésére, biztonsági
öveire, gyermeküléseire, fejtám láira, tűzoltóberendezé
seire a Colonia díjmentesen kockázatot vállal az alapbiztosítás kockázatainak megfelelően;
• az önrészesedés széles skálája lehetőséget nyújt az igé
nyelt szolgáltatás mértékének és a biztosított anyagi le
hetőségeinek összehangolására; ■
• a biztosításokat magán- és jo g i személy egyaránt meg
kötheti.
Lehet egy kicsit többet tudni az alapbiztosításokról?
- A teljes körű casco biztosítás az alábbi káresemények
re nyújt szolgáltatást: töréskárra, önálló üvegkárra, elemi
kárra, és lopáskárra. A részleges casco biztosítás kiterjed:
önálló üvegkárra, elemi kárra, és lopáskárra. A Club cas
co az elfoglalt üzletemberek, vállalkozók casco biztosítá
sa. am ely a teljes körű cascón túl extra szolgáltatásokat
tartalm az:
• megtérítjük a feltételek szerint a javítás idejére igénybe
vett gépjármű bérleti költségét;
• megtérítjük a totálkár vagy a gépjármű ellopása esetén
az igénybe vett bérgépjármű költségeit a kárösszeg k ifi
zetéséig;
• kijizetjük a vezetésbiztonsági továbbképzés költségeit:
• gépkocsi értékbecslést végzünk;
• Club Tanácsadó Szolgálatot tartunk fent.
Nyújt-e kedvezményt a C o lon ia?
A kedvezmények szinte természetesek. A határozatlan
időre szóló teljes körű casco és a Club casco biztosítással
rendelkezők bonusra jogosultak, ha a d íj esedékességet
megelőző két teljes naptári évben káreseményre nem telje
sített szolgáltatást a Colonia. Érdem es meg/egyezni, hogy
a kiegészítő biztosítások alapján nyújtott kártérítés az
alapbiztosítás bonusát nem befolyásolja. A bonus nagysá
ga az előző két kármentes naptári év után a ténylegesen
fizetendő éves d íj 10 százaléka, am ely minden kármentes
naptári év után további 5 százalékkal növekszik egészen
10 kármentes naptári évig.
A Colonia Biztosító Rt. a mozgáskorlátozottak részére
díjkedvezményt nyújt.
Hogyan köthetnek önöknél autóbiztosítást?
- Éjjel-nappal a Colonia partnereinek a rendelkezésére
á ll a 06-1-149-8320-as partnerszolgálati telefon, ahol a
Colonia m unkatársai készséggel nyújtanak minden bizto
sítással kapcsolatos kérdésben tájékoztatást.
(X )

TERMESZEI?
Elképesztő,
hogy egy jó terepjáró
micsoda úttalan utakon
képes áttörni,
de éppen ez a képesség jelent
fokozott felelősséget.
Miközben a tereppel küzdünk
- nehogy a természetet győzzük le!

Terepezni jó! Felemelő élmény,
ahogy autónk megrohamozza a
szűk mélyutat, csak úgy spriccelnek
a kövek a kerekei alól. Izgalmas ér
zés lejtőn harántozni, már nem is az
ülésen ülünk, hanem az ajtó tartja a
fenekünket, pedig messze vagyunk
még a borulástól. Patak keresztezi
utunkat. Sebaj, bekapcsoljuk a fele
zőt és a difizárat, aztán gázt neki!
És igazi élvezet egy jó homokos te
rület; sodródva, farolva, homokvi
hart kavarva lehet keresztülszáguldani ott, ahol egy közönséges autó
már rég elakadt volna. Ez igen!
Ez igen... A mélyút még mé-

Nissan Pálról

Jeep Renegadc
Mercedes 3006 D

Fiat Panda
lycbbre kiásva, a kővetkező zápor
újabb réteget mos majd le róla. A
kis rétet, ahol oly szépen nyílott a
tavaszi hérics, keréknyomok szánt
ják fel. A patakparti sás a sárban
fekszik, a zavarossá vált víz felszí
nét olajfolt szivárványozza. A ho
mokkal küszködő gyengécske nö
vényzetnek vége. Messziről látszik,
hogy a huszadik század gyermeke
járt erre. Legyőzte a természetet.
Nyugat-Európában egyre több
kritikus hang szólal meg az autós
tájpusztitás ellen, s a természetvé
dők nyomására mindenhonnan ki
tiltották a gépkocsit, ahonnan csak
lehetett. A sok pompás terepjárót
krómtól ragyogóan, belül bolyhos
szőnyeggel borítva - kizárólag asz
falton használják.

Magyarországon még „szabad a
pálya” . Itt még nincs tiltó tábla
minden erdei út bejáratánál, és ha
van is, kit érdekel? itt még a család,
ha gombázni megy, nem áll meg a
közút szélén, hanem jó mélyen be
hajt a sűrűbe. Itt még arra is hasz
nálják az autót, hogy zsákszámra
hordják ki vele a szemetet az erdő
be.
És nem csak azok élnek visza az
autóval, akik idegenek az erdőn.
Aki sokat van kinn, maga is tudja:
gyalogos erdészt, vadőrt alig látni.
Teherautóval járják az etetőket,
szórókat, leseket. Nem kell félni,
hogy a motorzúgás elriasztja a va
dat - megszokták már, akárcsak a
kipufogóbüzt. Még mindig jobb a
motoros fűrésznél...
Persze ma már nem lehet szám

űzni az autót a természetből. Igaz,
szebb volna lóháton járni, szekérrel
hordani a fát, de ez jórészt lehetet
len. (B á r helyenként mégis lehetsé
ges. Milyen jó érzés látni!) És ne is
akarjuk visszafelé forgatni a/, idő
kerekét. M ár az is nagy eredmény,
ha nem visszük túlzásba az autó
használatát.
Az autózás - sok egyéb jellege
mellett— sport, akárcsak a vadá
szat, illik tehát sportszerűen űzni.
Ez azonban többet jelent annál,
mint amikor egy versenyen betart
juk a szabályokat, és sportszerűen
küzdünk az ellenfelekkel. H a tere

pen autózunk, és a természet az „e l
lenfelünk” , azt sem illő technikai
fölényünk birtokában térdre kény
szeríteni, a menekülésre képtelen
növényeket letaposni, a vad élő
helyén, az otthonában a múlhatat
lanul szükségesnél többet furikázni.
A veszély nagy, mert az autó
mint technikai eszköz már alig kor
látozza mozgási szabadságunkat.
Ezért minél jobbak lesznek az au
tók, annál fontosabb, hogy vezető
jük lelki emelkedettsége megfelel
jen a kocsi műszaki színvonalának.
Karlovitz Kristóf
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VARATLAN MEGLEPETES
Ha Ön 1988. szeptember 26-a és 1988. december 31-e között
vásárolt OTP Letéti Jegyet, és még nem váltotta be, akkor be
fektetett pénzének most közel dupláját kapja vissza tőlünk.

■
De most itt az ideje, hogy újra találkozzunk, hisz 3 éves lejárat
után az értékpapír tovább nem kamatozik. Váltsa át Letéti J e 
gyét újabb Letéti Jegyre, Pénztárjegy ll-re, vagy határidős
megállapodásra.

■
Ne feledje, hogy ugyanakkor részt vesz nagyszabású nyere
ményjátékunkon.

■
Feltétel: az 1988. szeptember 26-a és 1988. december 31-e kö
zött vásárolt OTP Letéti Je g y beváltása.

NYEREMÉNYEK 30 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN
Díjak:

budapesti öröklakás,
nyugati gépkocsik,
letéti jegyek
Az első sorsolás:1992. februárban.
••

Ha Önnek csak később jár le a három év, ne szüntesse meg
Letéti Jegyét, hisz januártól folyamatosan tartunk sorsorlást,
melyen Ont is érheti
••

VÁRATLAN MEGLEPETÉS

s íi
íb a n k

I

KIVÁLÓAN ALKALM AS
A jelenleg érvényes szabályozás
szerint napnyugta után vaddisznóra
- és kizárólag vaddisznóra! - csak
fegyverlámpát használva szabad
vadászni.
A szerény hazai kínálat megisme
rése mellett, közel másfél éves kül
földi munkám során, fél Európá
ban és a tengerentúlon is kerestem
a megfelelő eszközt erre a különle
ges vadászati célra, de „igazit" nem
találtam.
A Ka-Csa Kft. „Sokkoló” fantá
zianevű lámpáját beható vizsgálat
és próba céljából kaptam meg. Lás
suk az eredményt!
A
fegyverlámpa
mindegyik
(négy) változata formatervezett, si
ma felületű, matt fekete színe cél
szerű. A lámpatest ütésálló polisztirol. a legnehezebb változat is csak
570 gramm, egy jó céltávcső súlyá
nak nagyjából a fele.
A hidegtűrést a —23 ° C hőmér
sékletű fagyasztószekrényben pró
báltam ki. Tizenkét óra után a ref
lektor páramentcs volt, a külső ak
kumulátoros változat vezetéke me
revvé vált, de nem tört el.

SOKKOLÓ I. akkumulátorral
Az izzó 4,5 V-os, 20 W teljesítmé
nyű; ezt kissé sokallom, mert a be
épített öt darab ceruzaakkumulátor
(6,2 V, 500 m AH) teljesítményével
együtt a túlfeszített 20 W arányta
lan.
Egyszeri töltéssel a lámpát 50-52szer tudtam - lényegében azonos
fényerővel - 2-3 másodpercre fel
villantani. Ez nyílt terepen, egy-egy
alkalomra bőséges, és fedett tere
pen történő vadászathoz is elég,
amikor is a szükséges megvilágítás
ideje természetesen hosszabb.

SOKKOLÓ 2. akkumulátorral

A próbára átvett lámpákat két
héten át intenzíven használtam,
mondhatni „nyúztam” . Összességé
ben az a véleményem róluk, hogy
kezelésüket tekintve egyszerűek,
célszerűek, bár a puskacsőre szerel
hető, befogópofás változatok kap
csolóját - az előagy hosszúságától
függően - nem könnyű elérni.
Ügyelni kell arra, hogy a lámpá
hoz adott „mindentudó” akkumu
látortöltő vezetékét helyesen csatla
koztassuk. továbbá figyelni kell a

Százéves
a fegyver
vizsgálat
Magyarországon

A NYÍLT IRÁNYZÉK
BECSÜLETE
Még a nyolcvanas években. Tol
na megye egy jó disznós területén
történt meg velem a következő eset.
Hajnali szürkületkor igyekeztem
előre csaknem térdig érő hóban. És
még mindig esett! A pelyheket erős
szél verte a szemembe, mindkét ke
zem a kabátom zsebében melege
dett, 30-06-os Tikka golyósom kó
kadtan lógott a vállamon.
Éppen egy ígéretes bozótos sűrű
séget kerültem meg a valóságos íté
letidőben, amikor a hátam mögül
erős zörgést és fújást hallottam. A
körülményekhez képest gyorsan
megpördültem, puskám máris a ke
zembe csúszott, és egy erősen mél
tatlankodó vaddisznót pillantottam
meg egészen közel hozzám, amint
fekete gőzeke módjára csörtetett el
felé a mély hóban. Nyilván én ug
rasztottam ki meleg vackából. Váll
hoz rántottam a puskámat, de lőni
nem tudtam, mert már a célzásig
sem jutottam el!
Ugyanis a céltávcső lencséit védő
átlátszó kupakokat hó lepte be,
amitől teljesen hasznavehetetlenné
silányult az egész célzórendszer.
Lerántottam ugyan a távcsővédőt
és a hóba ejtettem, de ez már kései
igyekezet volt, a kan örökre eltűnt számomra legalábbis.
Ha nincs céltávcső a puskán,
nyílt irányzékkal talán meglőhet
tem vo lna...
Természetesen egy többcélú vagy
mindenes golyós puska akkor az
igazi, ha céltávcsővcl is felszerelik,
a távcső előnyei nyilvánvalóak, ám
olykor ezek az előnyök nem, vagy
alig érvényesíthetőek. Esős, havas

időben, különösen ha a szél is erős,
lehetetlen úgy vadászni, hogy köz
ben állandóan a lencséket törölgetjük, a távcsövet ápolgatjuk, épp
elég gond van a kézi messzelátóval.
A céltávcsövet védő különféle vé
dőeszközzel való kapkodás-ügyet
lenkedés sem kívánatos forró hely
zetekben. Hajtásban és szűk kilövésű helyeken, utánkcrcséskor a sűrű
ségekben megint csak akadály a
legjobb céltávcső is, részben a kis
távolságok, részben a többnyire
szűk látómező miatt.
Mindezek alapján vélekednek
úgy az európai nagyvadvadászok,
hogy a klasszikus nyílt irányzókra
éppoly szükség van vagy lehet,
mint a céltávcsőrc, még ha ritkáb
ban kerül is sor a használatára.
Ezért Európában a könnyen oldha
tó távcsőszerelékck a legnépszerűb
bek - például a suhli vagy más
rendszerű, úgynevezett patentlábak
olykor igen magasra szerelve,
hogy alatta, a lábban lévő apró nyí
láson át a távcső leszerelése nélkül
is lehessen célozni a nyílt irányzék
kal.
(Az „amerikai módi” napjainkra
épp az ellenkezője lett, a tengeren
túli vadászok a fixen szerelt céltáv
csőrc esküsznek, sőt egyre több főleg tolózáras - puskáról teljesen
hiányzik a nyílt irányzék.)
Ha figyelmesen olvassuk nagy
vadászíróink remekeit, akkor jól
láthatjuk, hogy ők sem ragaszkod
tak minden esetben és feltétlenül az
egyébként kiváló céltávcsőhöz. Kittenberger Kálm án a veszélyes nagy

lámpatest pozitív és negatív pólusá
ra is.
Megalapozottan és jó szívvel
ajánlom minden vadásztársamnak
az igen jó teljesítményű „Sokkoló”
puskalámpát. Mindegyik változata
kiválóan alkalmas a célra, sőt!
Használatakor igen fontos az etikai
norma: éjszaka, lámpával, a vadászias lőtávolság nem több 70-100
méternél, még akkor sem, ha fegy
verlámpánk teljesítménye ennek a
kétszerese!
T o ln a i L a jo s

vadakra nyílt irányzékkal célzott,
ezt különösen támadó vad esetében
tartotta döntőnek. Nemkülönben
Széchenyi Zsigmond. aki még a ha
zai disznóhajtásokon is lekapcsolta
szeretett 8 x 60S Mauserjéről a táv
csövet - és kitűnően lőtt nyílt irány
zékkal. Az pedig szinte természetes,
hogy M olnár Gábor nem használt
céltávcsövet a brazil őserdőben.
Mint látjuk tehát - noha minden
tisztelet a modem céltávcsőé
oly
kor nagy szükség van a klasszikus
nyílt irányzókra. Ez utóbbi akkor
tökéletes, ha a nézőkéje a pontos
méretek mellett „szellős” , vagyis
aránylag nagy a nézőké nyílása. A
célgömb vadász felé eső oldala pe
dig feltétlenül legyen világos, így
célozhatunk a lehető leggyor
sabban, mert a világos célgömb jól
elválik a vad többnyire sötét tónusú
képétől. A század elején az „ezüst
légy” és az „elefántcsontpötty” volt
divatban, ezeket manapság már a
rozsdamentes fém és a különféle
tartós műanyagok váltották fel, tö
kéletes eredménnyel. Ha mégis elő
fordul, hogy a gyárilag szerelt cél
gömb túl sötét, egyetlen csepp fe
hér festékkel házilag is könnyen se
gíthetünk a bajon.
Érdemes időt szánni egy ilyen
apró korrekcióra, de még inkább a
nyílt irányzék pontos belövésére,
mert nagyon korszerű, célszerű és
kényelmes tartozék a céltávcső, de
nyílt irányzék nélkül egyetlen go
lyós puska sem tökéletes.

Kovács László

1891. november 17-én hirdették
ki az Országos Törvénytárban a
X X X I V . törvénycikket a „kézi lő
fegyverek kötelező megvizsgálásá
ról".
Az első világháború, majd a M o
narchia felbomlása után csak kés
ve, 1928-ban csatlakozott hazánk
ahhoz az 1914-ben Brüsszelben szü
letett nemzetközi egyezményhez,
amely meghatározta és egységesí
tette a vizsgálati módszereket és
eszközöket, valamint rögzítette,
hogy a tagországok kölcsönösen el
ismerik egymás próbajeleit. Az
egyezmény Nemzetközi Állandó
Bizottságában (C IP ) azonban nem
volt folyamatos a tagságunk, illetve
részvételünk a bizottság ülésein.
Emellett 1954-től a hatósági vizsgá
lati jogot az „éberség” jegyében a
fegyvergyárra ruházták, majd 1961.
augusztus 21-én Magyarország for
málisan is kilépett a brüsszeli
egyezményből.
1968-ban, az országban zajló vál
tozások közepette ismét kértük fel
vételünket, de az egyezmény állan
dó irodája ezt elutasította, mert a
kérelemben hiányosan volt rögzítve
a független állami hivatal megléte.
Ezért alakult meg 1971. február
1-jén a Magyar Kézilőfegyver-vizsgáló Hivatal, és 1972. december 12.
óta teljes jogú tagja a brüsszeli
egyezménynek.
A hivatal helyisége, a mérőállo
más, ahol a minden vadászpuskát
érintő időszakonkénti vizsgálatokra
- egyelőre továbbra is behívás út
ján - sor kerül, Budapesten, a So
roksári út 158. alatt működik.

Kováts Zoltán
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FENYŐFA TERMEKEK ARAI
LUC-, JEGENYE ÉS ERDEI FENYŐ

LEGNAGYOBB KÍNÁLAT - LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK

12 000 Ft/m3-től

DESZKA és PALLÓ már:
M éret: vastagság: 18-35 mm és
33-100 mm között
szélesség: 3-30 cm között
hosszúság: 4 S ,5 m között

13 400 Ft/m3-től

FŰRÉSZELT GERENDA már:
M éret: lOOx 100-200x 200 mm között
hosszúság: 4-6,5 m (10 m-ig)

10 000-17 000 Ft/m3 között

LÉC már:
NORMÁL ÉS BRAMAC

K ÚPO SÁN FARAGOTT GERENDA már:

9000 Ft/m3
11 490 Ft/m3

4 m-ig

4,5 m-től
M éret: 80 x 80-140x 140 mm
között hosszközéptől m érve

270 Ft/m2-től

LA M B ÉR IA már:
M éret: vastagság: 16 mm
szélesség: 70-100 mm

520 Ft/m2-től

HAJÓPADLÓ már:
M éret: vastagság: 19-22 mm
szélesség: 80-150 mm

Árainkra 25% áfa számítandó!
N yitva tartás hótköznapokon: 7.30-16; szombaton 7.30-13
Cím ünk: Posta: 4622 KOMORÓ • Tel.: 42/60-341 •

Fax: 42/60-250 • Telex: 73-317

EGYÉNI VÁSÁRLÓK, VÁLLALKOZÓK, VÁLLALATOK!
KIS ÉS NAGY TÉTELBEN
ÁLLUNK SZÍVES RENDELKEZÉSÜKRE!

Barangoló

N Y ÍL T LEVÉL
DR. DEMSZKY GÁBORNAK

Nagy örömmel hallottuk, hogy a tele
vízió Natura szerkesztősége új sorozatot
készít elő. Rác: Gábor producer el
mondta. hogy a Barangoló című sorozat
nem kifejezetten a vadászoknak szól.
sokkal inkább mindazoknak, akik a ter
mészetet kedvelik. Az első - közel 30
perces - program jól érzékelteti a sokol
dalúságot: a gcmcnci nyári árral, annak
az élővilágra való hatásával ismerteti
meg a közönséget; Feslelich Antal pro
fesszor értékes gondolatait, tanácsait
hallhatjuk; képet kapunk a Független
Vadász Fórum érdekes trófeakiállításáról, de hasznos tudnivalókat hallhatunk
az erdőt járó egyik „célpontjáról", a
gombáról is, amely lehet nagyon finom
ebéd vagy vacsora, de lehet súlyos mér
gezés okozója is.
A Barangoló első adását október 31én délután fél hatkor, a televízió 1-es
csatornáján láthatják, és kéthetente fog
jelentkezni a Zöld Hullám műsorral vál
takozva.
A műsorvezető Koncz Gábor lesz,
mert amellett, hogy szenvedélyes va
dász, ezer más szállal is kötődik a ter
mészethez, így bizonyára a nem vadá
szok is szívesen hallgatják műsorát.
- Nagy örömmel vállaltam - mondta
Koncz Gábor -, mert érdekes, izgalmas,
fontos témák vannak a műsorban. Eb
ben a természetbarát sorozatban helyet

J

I
kap a vadászat, a horgászat, a madará
szat. de még a víz alatti búvárkodás is.
Feldolgozzuk a vadászat és a természet
védelem kapcsolatait, beszélünk a vad
kárról, a tcrülctbérleti díjakról, és utána
jártunk annak is, hogy az 50 forintos
vadhúsból hogyan lesz 400 forintos vad
hús a kereskedelemben. Sorolhatnám
még. de nem akarom lelőni az összes
poént. Elsősorban azt szeretnénk, hogy
végre valódi képet kapjanak a vadászat
ról, vadgazdálkodásról azok is, akiknek
nincs kapcsolatuk a vadászattal és akik
eddig csak az újságok legtöbbször ba
darságokkal teli, szenzációhajhász cik
kei után ítélik meg a vadászokat.
KM-Polster
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Ritka szenvedélynek hódol szenvedélyén belül Soltész Béla, Amatőrként először gyűj
tötte, most már írja és szerzi is a vadászdallamokat. Munkáját két daloskönyrben
publikálta, eddig 92 saját szerzeményt mondhat magáénak. A két daloskönyr kapható
a szentendrei IsATUR-ART boltban. Álljon irt illusztrációként az 59. sorszámú dal
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Tisztelt Főpolgárm ester Ú r!
őröm m el tapasztaljuk, hogy köztereinkről sorra eltűnnek nem zeti
identitásunktól idegen, a szellem i „ környezetszennyező" szocreál
szobrok, egy ránk erőszakolt ideológia szim bólum ai. Ugyanakkor sajnos - nem kerül vissza helyére az a kevés kiváló alkotás, am elyik
valóságos csoda folytán túlélte az esztelen pusztítást.
A m aga nem ében egyedülálló története van R u d o lf trónörökös
szobrának, am ely egykor a hires Ste fán ia úton á llt egy hatalm as, Vukovárról szárm azó, fehér m árványtöm bön. Alkotója Lig eti M iklós. A
szobrot gyűjtéssel, közadakozásból állíttatta az U ránia M agyar Tudo
m ányos Egyesület 1908-ban. A z egyetlen köztéri szobor volt, am elyik
hazánkban vadászruházatban, puskával, távcsővel a nyakában áb rá
zolt híres közéleti szem élyiséget. A trónörökös ugyanis korának köz
ism ert és népszerű term észetbúvára volt, aki kutatásaival gazdagí
totta a tudom ányt. Széles látóköre és m űveltsége révén m éltán volt
népszerű alakja korának, és olyan történelm i szem élyiség volt, akiről
később sem „d erü lt ki sem m i", kiállta az idők próbáját. Csak Magyarországon fordulhatott elő, hogy ezt a szobrot szó szerint „k itelep ítet
ték1
". N éhány évtizedet a sülysápi szobortem etóben töltött, m ajd
1980-ban a Balatonnagybereki Á llam i Gazdaság külföldieket fogadó
vadászházának parkjában helyezték el, ahol átkeresztelték „ H ubertúsz" névre.
A z állam i gazdaságban ki tudja, m i lesz a sorsa ennek a felbecsül
hetetlen értékű m űkincsnek. Nem igen akad Európában m ég egy
olyan nem zet, am elynek genezisében, évszázados kultúrájában és je 
lenkori idegenforgalm ában akkora szerepe volna a vadászatnak,
m int a m ienkében, m ég akkor is, ha az elm últ évtizedekben sokkal in 
kább a fonákságok terjedtek e l a köztudatban errő l az ősi, em bert
form áló m esterségről, am elynek m agas szintű m űvelése kivívta a vi
lág elism erését. A z elm últ rendszerben hatalm ukkal visszaélő, az élet
m ás területén is gátlástalan pártállam i vezetők szűk köre a vadászat
ban elsősorban az „ aratóünnepek" részesei voltak. Igaz vadászem 
b er az ilyeneket m indig, m inden rendszerben m élységesen elitélte. A
jelen k o r feladata a m agyar vadászati kultúra m éltó hírnevének viszszaállitása.
Kérjük a T. Főpolgárm ester Urat, tegye lehetővé a szobor ered eti
helyére történő visszaállítását. Ez a szobor a nem zet szellem i öröksé
gének része, vadászati kultúránk egyetlen köztéri alkotása.
Szives válaszát várva, üdvözlettel:
A Független Vadász Fórum nevében

KLUBPRO G RAM O K

December 13-án, pénteken esto ba
ráti találkozó és vacsora lesz a klub
nyolcéves fennállása alkalmából.

Bán István
főtitkár

K a p o s v á r i V a d á s z k lu b

November 15-én, pénteken délután
3 órától a megyei vadásztársaságok el
nökei találkoznak Bánffy Györggyel, a
védegylet elnökével és dr. Sinkovits
Miklóssal, a védegylet főtitkárával.
A következő foglalkozást - egy ké
sőbb meghatározandó időpontban dr.
Bőd Lajos fővadász tartja a vadászati
kultúráról és etikáról.
M is k o lc i Vadászklub
Október 25-én, pénteken délután 5
órától Szendrei Mihály ügyvezető tit
kár tart előadást A vadgazdálkodás
időszerű problémáiról. Ugyanakkor
nyitják meg Molnár Zoltán fotóművész
(Marosvásárhely) müveiből készült ki
állítást.
November 22-én, pénteken délután
5 órától Miklós Béla nagyváradi erdómérnök Erdélyben vadásztattam cím
mel tart előadást (külföldiek és a régi
pártvezetók vadászatairól).

KÖNYVismertetés
A V en atu s K iskö n yvtár idei négy
kötete előreláthatóan novemberben
jelenik meg. Dr. K ö halm y Tam ás
egyéni vadászati módokról; Dr. Fara
gó Sándor a vizivad vadászatáról ir
és folytatódnak a vadkárról és a vad
nyomokról szóló összeállítások.
A kötetek kaphatóak a bizományo
soknál, a vadászboltokban ós megren
delhetőek a Venatus Kft.-nél.
*

A fegyver-szakismereti vizsgát 1992.
máricus 31-óig a megyei rendórkapí-

tányságokon kell a jelentkezőknek letenniök. Az eredményes vizsgára való
felkészítést megkönnyítendő, a HU
BERTUS Kft. kiadja a BRFK szakem
berei által összeállított szakanyagot. A
jegyzet kérdés-felelet formában dol
gozza fel azt az ismeretet, amelyről a
vizsgázóknak számot kell adniok. A
mintegy 80-90 oldalas „ A m it a fe g y 
verism ereti vizsgán tudni k e ll" c.
segédanyagot október második felétói
a HUBERTUS Kft. már forgalmazza. Az
érdeklődők
megvásárolhatják
a
megyei vadászszóvetségeknél. ós a
vadászboltok többségében.

Bán István: Csodaszarvas avagy a
m agyar 6z- és szarvas vilá g h írn e
v én ek titk a . Monteditio Kiadó, Buda

pest. 1991.

A könyv szinte egyedülálló lehetősé
get aknáz ki azzal, hogy a magyar óz
ós szarvas szempontjából veti össze
az országos növénytermesztési, agro
kémiai, talajtani, meteorológiai, erdé
szeti és vadgazdálkodási adatbankok
tartalmát. A vad és élőhelye közötti
törvényszerűségek felderítésével ós
ezek további vizsgálatával tárja fel
azokat a sajátosságokat, amelyek
eredményeként e csodálatos óz- és
szarvasállomány az elmúlt időben ki
alakulhatott. A vizsgálatok alapján le
vezeti egy rekord 300 CIC pontos
agancsot viselő szarvasbika elejtésé
nek lehetőségét ós végezetül figyel
meztet a szarvasirtás veszélyére.
A könyv egybekötve magyar, német,
angol nyelven jelenik meg, ezáltal ha
zai ós vendógvadász számára egy
aránt ajánlott olvasmány.
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A FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI VÁLLALAT VEGYESIPARI GYÁREGYSÉGÉNEK
KÍNÁLATA:

a vadász- ós sportfegyverek
szállítására alkalmas fegyvertartócsalád.
Öt méretben készül, m egjelenése esztétikus,
biztonságosan zárható.

Puskatartó I.
Puskatartó II.
Puskatartó III.
P uskatartó IV.
Pisztolytáska

877x262x100 mm
905 x 262 x 100 mm
1230x262x100 mm
1327x332x100 mm
370 x 244x100 mm

Fogyasztói ár:
3780,- Ft
3850,- Ft
4190,-Ft
4680,- Ft
3025,- Ft

Érdeklődni tehet: Budapest XI., Kalotaszeg u. 38.
Telefon: 181-1932, 161-2630

G az d acsizm a:
fekete,
fehér,
zöld színben.
Méret:
35-40
40-46

Fogyasztói ár:
488,- Ft
513,-Ft

Érdeklődni lehet: Budapest XI., Lágymányosi ú t 10.
Telefon: 166-7850, 166-7369, 186-8919

H U N T U R IS T Rt.
1024 Budapest, R etek u. 34.
Tel.: 115-2403, 136-3916
Tx.: 227800
Fax: 135-2356

TAVASZI SZAKKIÁLLÍTÁSOKRA
SZERETETTEL
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET.

JASPOWA BÉCS
1992. január 30-február 2.
tematika: vadászat, halászat
sport- és vadászfegyverek

BRESCIA EXA
1992. február 14-17.
tematika: vadászat, halászat
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C SEH SZLO V Á K IÁ BA N SÍELHET,
ÜDÜLHET KEDVEZŐ ÁRON
D O L Y N K I- B IE L E V O D Y (Dobsinához közel)
apartman max. 8 fö részére 1500- Ft/nap
konyhahasználattal
kötelező reggeli 80 - Ft/nap/fö
kirándulási lehetőség: Dobsinai jégbarlang, Igló, Lőcse,
Kraszna-horka
korlátozott szálláslehetőség 1991. december 31-ig
B O B R O V H J K (Rózsahegyhez közel)
2 ágyas szoba 900,- Ft/nap, pótágyazható,
kötelező ellátással
gyermekkedvezmény
kirándulási lehetőség: Tátrai Nemzeti Park,
Skanzen, Árva-vára.

V

matfara*.
psf+sátén.
CaO»fvá**a. toronyé*.

H aaal *a kü lh o n i vad-, éa h s ltr ó fo é *
U a rltá a a . V t d b ó ' u ő n f f k tö m ö tt fa c o lt

V A D Á SZ T Á R S A K !
VA D Á SZBO LTO K!

MEDVELES
A vr Ancsa - k an y a r ba n

A DEBRECENI TRÓFEA NAGYKER
AJÁNLATA:

(Erdélv-Székelyföld)

26*féle golyós, sörétes ós sport
fegyverből. 9-féle pisztolyból
választhat azonnal, raktárból.

Szeptembertől ooretnbcr v é ftif
*»PO* Wtkiránfefot vrrnr/ünk azok wáatáza, akik
koáfKAok a tilághirű r rö d ji nwdtetadávMrrúklekre. \ z i (doboson, Benxáam és Toejí* (Kovávzna a r t)« ) k*ról flm ftr tf t
* ío«*zl*W * a m t á \ t k . aw ih e cx iU **.

VADÁSZOKNAK
RÉSZLETFIZETÉS.
VADASZBOLTOKNAK
DISZKONTÁRI

AZ ÖRÖKZÖLD KAPCSOLAT
Pé*ci

aulóbuvvtal Budapnfról.

Árajánlatunk:

HÁZ + KERT =OTTHON

(A«rt*>ib«nü^ léf^bwlóöb
a jekirtkezá. l i H a tá st a lakohcbukhóz .Karit/*-)

Vadászfegyverek:
- Mossberg ATP, 6-os
- Zastava .30.06*os, 7 x 64-es
- Santa Barbara .308-as W..
8 x 57*os
- IZS-27 E, 12/12/70 es Bock
-ZP-149 duplacsövű
-J-W-20 as és 22 os kínai
10 lóvetú

Eb M - úrl6/bem.

ffir/rv Uötfi (ScfűuMlpocity4 kikmeter K ahol la c v n i é% III.
ovztáhú vzálli*
h íd íf
■ e k t' »irc% /uíunyós sióba) tárja
az ol4\okal.
DtWtótt tájékoztató a n*d>ékről,
tudáw j tűkről, uLíRozá* székely
rM

Cégünk szolgáltatásai segítik a meg
oldásban: • diszkertek. parkok ter
vezése, építése garanciával • zöldfelüle
tek szakszerű fenntartása • belső terek
harmonikus nővénydekorációja • szál
lodák, irodaházak szobanővényeinek
ápolása • referenciamunkáink közül
ajánljuk megtekinteni a Hotel Hélia
parkját és belső dísznövényeit

nüöalUt

Dclwtán a rite k *
Vasárnap - Kirándulás /4*ooba. (w nukőrős.
re. Kéz4.vásárhcl>re ét Csrrnáto*.
ha. Ottótán sedtek* vfcétftkv*.
Hétfő Recceli mja « - W v haza. < M útközben.

Réw setelidij:
a) Autóbw /al
9 5M Ft
diétás. v/illá%, ota/M, m d telcv)
b) Nafit aató*al
35M M
(A péntek ö li vacsorától a bétfti re**rUÍR teljes
ellátás v illá s m eáicks.)

WnAfniMrtuwHy |r«ty
IŰ1I

a VBUU3

uomim

•

Aint-Air _

R ozsdam entes
B ö h le r a c é lb ó l

puliM

fito system

13 000 Ft

(Á ra in k a z á fá t n em ta rta lm a zzá k !)

Megrendeléseket az 52 10-573-as
telefonon és telefaxon
és a 4033 Debrecen.
Budai Nagy Antal u. 175.
szám alatti
TRÓFEA VADÁSZBOLTban is várjuk.

Nemzetközi
színvonalon
- elérhető áron

Parképítő és Szolgáltató Egyéni Cég
1399 Budapest, Pf. 701/269
Telefon: 112-8167,121-3460

T (M m :
.* o IM M M H i
Lo rtct*: M l S**tcaár« P t I7 L B ■

39 200 Ft
30 400 Ft
33 600 Ft

Valamint:
- RO SSI M-27-es forgópisztoly
.38 spec. cal.
17 000 Ft
- sórétes lószerek
15 Ft
- 8 x 57-es IS S + B golyós lószer 32 Ft

vadászkések

>.Ufüif. Ni4era-

U IV. |. TdrfM : IU 4 7711.
II. T«Ma«: 1114*34

21 600 Ft
36 000 Ft

10 000 db fölötti
lőszervásárlásnál
• lószert a megadott címre
szállítjuk.

K E R E S S E A M ÁRKÁT!

V
V enatuS*

G*pfcocw«zfHöv*l
1-6 nap
<*Ank**

rmI U
.tv«AI.KanLAM
w yy
■ivrviv,^nncrn
1CXX*K>0* DO'k* OWIdfl

íjak, fegyverek

M l Budapest. XTV ZogkS. Cr*totai ül 126/b
T«l 2S2 62-58 Tbt:«3-3lS3

R E fíT k € A f t
PEUGEOT J5 turbódizd
mikrobusz (9 személyes)

lőszerek, tartozékok

SHERWOOD

wo.-rt
26.- n

U •• fW v e * az^Uzurr

- naponta
6 Óra v*gy 150 lun <*U
fcíl. fcvtvO az utOHO MOC*
- o 9*)pkocwez«iönok naponta 8 C*a p*he*o&0dt
k*u txzio^Uni. a u M iy K u tz tg H ♦* a 200.♦or»mos nacH*>M **azAml,uK

▼

»

acw^ w

* o rw

Az árak nem tartatoaxztt a 1 5 * é té t
G « c * o c n ^ K u i
1-6 rop
Momwefcnvent:

‘

.

* * r

19.50 Ft

Tööfenapc-s t* * e t * * * * naponta (24 OrAn**-*)
rmrwmjm 150 M i 0**t sxV**t/> k i.

■ 'í , l T a , : r ' H W R ' Ü S - -í a

Az árak a 2SH AtAt nem tartataazzAk.

o

\

- O - Z .-

Ka*»*zn>*ty (m m <*« aaatban)
7-20 napot 00* * asatan iö ^
21
KOÖ ro p eseten 15^

WirmKWéc■lyiaim ■VVUTOKft

c

-C 1SO -

rt

iraatiiaM fm i ••**•«. M a v ■ <4 w u
TalHM 01-4711 • T M fu m-atM
. n in

- ^ . t H s & l v e .S s o í r \ 3 ^

-

'

Á/

Szentendre belvárosában,
a Kossuth és Petőfi utca
sarkán várja Önt új
műkereskedésünk, a

\

NATUR-ART
Fó lémánk a fkxa és a launa, a
vadászai, a horgászat nemes
hagyománya.
A kortárs képzó- és iparművészek
alkotásainak bemutatása mellett
txzományba veszünk festményeket
grafikákat, rézkarcokat, szobrokat,
porcelán és üveg dísztárgyakat, textilés bófdíszmúveket, művészi fotókat
r*»w tt9o*rtA w al a b o * * n . a (06-26) 12-193 vagy
a 12-519-* s w alonon. valamint a venatus Kft.
budapesti >ro4*>atMn állunk a m úg yültí*. az

•ö d ö k h a vásárlók renót+ crts4ro
(B p. V . NAdor u. 24 tV. om 1. T á l: 131-07-11.
Fa* 111-06-34)

N EM C SA K FEJTHET, NYERHET IS - É S NEM KEVESETI

KÉTHAVONTA 100 000 FORINT NYEREMÉNY
vár azokra, akik megfejtik a sok
ismeretterjesztő feladványt, kép
regényt és humoros karikatúrát
tartalmazó rejtvényújságot. Eb
ben az évben a fákról olvashat, a
fenyó- és a lombos erdókön kívül
a trópusokra is elkalauzoljuk önt.
Megvásárolható az újságárusoknál és előfizethető a Venatus Kft-nét. 2001 Szentendre Pf. 17!
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kotorékjába egykor a vörösfrak-

Bár rémhírek már régen terjengtek róla, tulaj
donképpen senki sem akarta elhinni a vadászok
közül, hogy a nyulak között is megkezdődött az
alulról építkezés, szervezkedés. Megalakult a
Népnemzeti Magyar Nyúlpárt. Az elnökségért
dr. Mezey és dr. Üregy között folyt ádáz küzde
lem. Egymást égették még rágcsálás közben is
Dr. Üregy azzal vádolta meg a nagy nyilvános
ság előtt dr. Mezeyt, hogy most bármit mond
sárgarépa helyett a marxizmus-lcninizmus tan
könyvek tucatjain rágta át magát legszebb évei
ben. Ám, dr. Mezey sem maradt adósa, és ta
núkkal bizonyította, hogy Üregy doktor szemé

kosokat. Az egyszerű nyulak már azt sem tud
ták, kinek higgyenek, viszont a káposzta egyre
fogyott, mert a korteshadjáratok egyre többe ke
rültek. Dr. Mezey a vadföldek visszakövetelésé
vel csábítgatta a nincstelen, vadriasztók miatt
munkanélkülivé vált nyuszikat. Dr. Üregy köve
teléseinek a lényege az volt, hogy ezután a nyu
lak vigyék a puskát, eddig ugyanis az egyetlen
fegyverük a futás volt, ami köztudottan hiába
hasznos, fárasztó, és sok esetben eredményte
len. Az Erdei Alkotmánybíróság, amely minden
évben - éppen a természet változékonyságát bi
zonyítandó - ugyanarról más és más döntést és
értelmezést hozott, szinte törvényszerűen arról

?

tájékoztatta a Vadbiztonsági Hivatal újjáalakultIII/3-as ügyosztályát, hogy a nyulak követelése
jogos és alkotmányos. Dr. Mezey bekerülhet
akár a parlamentbe is. A nyulak erre hálaadó
Hubertusz-misét rendeztek, amelynek sztárja az
őszöreg Kinigly volt. A szónokok és a jelen lévő
kis és nagy nyulak kórusban követelték a va
dászterületek bérleti dijának felemelését, a töl
tény- és puskaáremeléseket, a vadbeugrási biz
tosítás összegének többszörösét egészen a vadá
szok teljes fegyverletételéig. Ha a nyulak min
den apró lépést végigjátszanak, egy jól előkészí
tett puccsal átvehetik a hatalmat, és rövidesen
nagyterítékű hajtóvadászatot rendezhetnek vizslákra és vadászokra. Úgy tűnik - ha nem te
szünk semmit
ennek minden törvényes lehe
tősége adott.

A róka vadászatáról

Mivel a VENATUS vadász- és fe g y ie rn a g a z in ebben az évben már nem jelenik meg, e hel>en
közöljük az 1991/1. és 2. szám nyertes rejtvényfejtőinek listáját:
1991/1. szám: U c h t r n s t a n L a j o s (Gerendás). M a d a r i N á n d o m é (Kómlőd), T á r n á i J á n o s (Bu 
dapest).
1991/2. szám: Homyák ZohdaméQthtC)* Marton AndreáiAjka-Pad ragkúi), Tóth Zoltán (Tiszacsege).

A 2. szám helyes megfejtése: „H a a vadász a leállását elfoglalja, igyekezzék fa mögé vagy
egyéb takarásba húzódni é% lehetőleg mozdulatlanul figyelni, mert a róka mindent megpróbál,
hogy a kiutat megtalálja.**
Az eredeti nyeremények helyett, ha a nyertesek elfogadják, a VA D Á SZLA P 1992. évi előfize
tését ajánljuk fel.

S Z É K H Á Z B Ó L - IRODA

(Folytatás az 1. oldalról)

Amennyiben Ön és vadásztársai igennel
szavaznak! Ettől függ, hogy életképes
lesz-e a Vadászati Kulturális Egyesület vál
lalkozása.
Fontolják meg: ha a Magyar VADÁSZLAP-ra szavaznak a gyors, olcsó, szaksze
rű és független tájékoztatást pártolják,
amely reméljük képes lesz átvészelni a ne
héz időket.

Ségy csavar... és máris eltűnt a réztábla
a Józu'f nádor tér 7. számé székház faláról
Sem kis mm tg r é M tú iá \" a költözködés,
ilyenkor kerülnek elő a sosem talált kéziratok
iratok és életbelép a „selejtezés"

Hogyan?
A vadászok érdekszövetségével, a vadásztársaságok védnöki, vagy divatos szóval él
ve szponzori támogatásával, amelynek fejé
ben a társaság minden tagjának a lakcí
mére kézbesíti a lapot havonta a posta.
A védnöki (szponzori) hozzájárulás őszszege 1992-ben:
30 vadászig évi 10 000 forint
31-től50 vadászig évi
15 000 forint
51 -tői70 vadászig évi
20 000 forint
71-tői100 vadászig évi
30 000 forint
(A 100 tagnál nagyobb vadásztársaságok
esetén külön megállapodás szerint.)
Egyéni előfizetési díj: évi 360 forint.
K É K JÜ K S Z Á M O L JA N A K !
A Magyar V A D Á S Z L A P nemcsak friss,
'irtatlan hírforrás és hiteles szócső lehet az
nők kezében, ha rá szavaznak és szponzo
rálják, hanem számottevő anyagi megtakarí
táshoz is juttathatja a társaságot!
A Vadászati Kulturális Egyesület a Ve
natus Kft.-t bízta meg a lap kiadásának
gondozásával, amely elkülönített számlán
kezeli és csak a V A D Á S Z L A P költségeinek
fedezetére fordíthatja a befizetett szponzo
ri, előfizetői és hirdetési díjakat. Ezért je
lenleg a befizetéseket: a Venatus Kft. 2001
Szentendre, Pf. 171. „Vadászlap" címre
kérjük postázni.
Természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy az Önök elhatározásához idő kell. De
számítunk arra. hogy megértik: a lapot csak
abban az esetben indíthatjuk útjára, ha leg
alább száz vadásztársaság szponzori együtt
működését sikerül elnyernünk. A folyama
tos kiadás előkészítéséhez november végéig
tudnunk kell. számithatunk-c az Ön társa
sagának szponzorálására. Kérjük, h'ogy ezt
a szándékukat a lap alján lévő nyilatkozat
beküldésével, s a szponzori dij egyidejű be
fizetésével jelezzék - november 30-áig.
Kedves Vadásztársak!
M i eltökéltek vagyunk és készen állunk.
A Magyar V A D Á S Z L A P sorsa az Önök ke
zébe van letéve. Döntsenek szívük és jól
felfogott érdekeik szerint!
Tisztelettel:
a próbaszám szerkesztő gárdája

S

V EN A T U S Kft. 2001 Szentendre,
Pf. 171. „Vadászlap"

N Y IL A T K O Z A T
Alulírott vadásztársaság nevében........ forint
szponzori dij egyidejű befizetésével járulunk
hozzá a Magyar VADÁSZLAP 1992. évi kiadá
sához. Kérjük, hogy tagjaink részére a mellé
kelt név- és címjegyzék szerint postázzák a la
pot.
A V t. neve:

elme:

Húsz évig a volt Teleki palota József nádor
téri épületében reprezentált a Magyar Vadászok
Országos Szövetsége, illetőleg a névváltoztatás
után az Országos Magyar Vadászati Védegylet.
Az épületet annak idején az 1971-cs Vadászati
Világkiállítás megrendezése miatt kapta meg a
Szövetség azzal, hogy felújítja az 1833-ban épült
műemléket. A felújítás húsz évvel ezelőtt 13 mil
lió forintba került.
Tulajdonképpen ez az összeg szolgált alapul
a mostani tárgyalásoknál, amikor a Védegylet
költözködéséről, illetőleg kártalanításáról szó
esett. Hatszoros inflációs szorzót alkalmazva,
61,5 millió forintot kapott a Védegylet a kiköl
tözködésért, amelyből új helyet kellett találnia
magának.
- Az Országos Választmány úgy döntött, hogy
az új helyünk és a költözködés nem kerülhet töb
be. mint am it kapunk - tájékoztat dr. Sinkovits
M iklós főtitkár. - Több épület és iroda közül a II.
kerületben lévő Medve utca 34-40. szám alatti
épület II. emeletét választottuk, amelyért 58 m il
lió forintot fizettünk.
Miért nem próbálta megtartani a régi helyét a
Védegylet?
*
- Egyöntetű volt az az álláspont, hogy annyi
pénzünk nincs, hogy megtartsuk a belvárosi szék
házat. mert csak nagyon drágán tudtuk volna

megvásárolni és a bérleti dija is horribilis lett vol
na. Egyébként szükségtelen a nehezen megköze
líthető Belvárosban egy többé-kevésbé kihaszná
latlan épület, praktikusabb a helyünk egy iroda
házban. hiszen egy érdekképviseleti társadalmi
szervezetnek inkább irodákra van szüksége, mint
egy mutatós székházra.
Elférnek itt a Medve utcában?
- A székház alapierülete 1100 négyzetméter
volt. a mostani helyünkön 460 négyzetméteren
kell berendezkednünk, de nem panaszkodom. Egy
biztos, a reprezentációra ezután nem lesz mód. de
nincs is rá szükség.
Égető

Az Országos M agyar Vadászati Védegylet új címe:
1027 Budapest, M edve u. 34-40. II. em elet
A Védegylet postafiók száma nem változott.
Ideiglenes telefonszám ai: 1-202-0402 vagy 1-201-9002

HÍREK

HÍREK

Még csak becsülni lehet, hány vadász van ma Ma
gyarországon. A megyei vadászati folügyelök a ki
adott vadászjegyek alapján 55 ezernél több vadászt
regisztráltak. Időarányosan idén kevesebb külföldi
váltott eddig vadászjegyet, mint az elmúlt eszten
dőkben, de így is több mint 20 ezer külföldivel lehet
számolni.

*

A Somogy Megyei Vadászszövetség irodája vál
tozatlan helyen működik, miután azonban az utca
nevét a régire visszakeresztelték, a cim megválto
zott: 7400 Kaposvár, Zárda u. 18. A telefonszám vál
tozatlanul (82)21-221.

HÍREK

lógiai fórumokra és a jagdparcour nemzetközi vadászlövósz verseny támogatására fizettek ki támo
gatásként. Az alap tartalék összegéről nem sikerült
tájékoztatást kapnunk, de az óv végéig még újabb
pályázatok elbírálására kerül sor.
*

A Földművelésügyi Minisztériumban megszűnt a
vadászati osztály, most az .önálló osztály’ nevot vi
seli. Dr. Tahy Béla a megbízott vezetője az osztály
nak, aki egyébként nem vadász, a halászati főosz
tály helyettos vezetője. Az önálló osztálynak három
munkatársa van, ők viszont vadásztársasági tagok.

*

*

Minden kiváltott vadászjegy után - az illeték költ
ségének levonása után - 200 forint korül a Földmű
velésügyi Minisztérium által kezelt Vadgazdálkodási
Alapba. Ez ebben az évben is meghaladta a 10 millió
forintot. A kutatási és fejlesztési szakbizottság idén
7 millió forintot juttatott a vadkutatási témák fede
zetére. További 10 millió forintot a vadbiológiai
kongresszusra, a nemzetközi solymásztalálkozóra,
az országos vérebversenyre, az óz-, a fácán vadbio

Negyedévente megjelenő, 12 oldalas vadászújsá
got adott ki a Borsod-Abaúj-Zemplón Megyei Va
dászszövetség. A lapot 3700 vadásznak ingyen küld
ték ki, hogy mindenki tájékozódhasson az olyan na
pi, aktuális kérdésekben, mint a haszonbérleti dijak
alakulása, a trófeabírálat helye és ideje, eredmé
nyei, a vadászvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók stb.
A kövotkezó számok is a vadászoknak szóló infor
mációkkal, szakmai kérdésekkel lesznek tele.

M agyar VADÁSZLAP
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