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KIKELET HELYETT 
BEGUBÓZÁS

Nem sok újdonság van abban, ha 
azt mondjuk: nem könnyű vadász
nak lenni (maradni). Pár évvel ez
előtt volt aki a bejutást az orvosi 
egyetemi felvételhez hasonlította, 
mások még annál is nehezebbnek 
tartották. Lehetne azon vitatkozni 
javult-e a helyzet azzal, hogy csak
nem kizárólag pénz kérdése az 
egész. Apróvadas területeken 30- 
50, nagy vadasokon 80-100 ezret - 
esetleg még ennek ..legkisebb 
többszörösét" is meghaladó össze
get - kell letennie annak, aki - 
minden ellenkező hireszteléssel 
szemben - az egyre fogyatkozó va
dásztábornak tagja szeretne lenni. 
A  „nyitás” , bízvást .bevallhatjuk, 
nem csak hogy nem sikerült, ha
nem olyan bezárkózást hozott, 
amelyet eddig nem láttunk. A 
„bent- meg a kintlét" fogalma me
rőben más, mert eközben, minél 
drágább a bejutás, annál kevesebb 
a lehetőség, és aki jelentős össze
geket tett az asztalra, végső soron 
egyértelműen abban érdekelt, 
hogy ahhoz lehetőleg minél keve
sebben férjenek. Cseppet sem v i
dám dolog ez, hiszen senki nem 
ezt akarta. így sikerült. Ráadásul 
annyi a későbbiekben a bizonyta
lansági tényező, mintha valaki in- 
goványra építkezne. Akadnak ter
mészetesen olyanok is. akik bár 
annak idején nem fizettek egy va
sat sem, most kérik a részüket, 
amely szerintük jár a fegyverleté
tel után. Kár ezekhez is bármiféle 
vérmes reményeket fűzni, mert 
könnyen az történhet, mint az egy
szeri cigányprímással, aki a bőgő- 
hordozó jogos követelését azzal 
hárította el. hogy: a pénz ugyan 
jár, csak éppen nem jut.

Ha valaha, minden bizonnyal 
manapság volna igazán szükség a 
hatékony egyéni érdekvédelemre, 
mert az egyesület, társaság végtére 
is egyénekből áll. és jószerint m in
den sérelem az egyént éri. mint 
ahogy pofont is csak eg\edül lehet

adni, kapni. Az is minden bizony
nyal vitán felül áll, hogy nem a 
dúsgazdagok érdekeit kell megvé
delmezni kivont karddal, mert a 
föníciaiak óta a pénznél hatéko
nyabb érdekvédelmet nem talál
tak ki. Egyértelmű tehát hol kelle
ne „kereskedni” , még akkor is, ha 
az éppen gyökértelensége miatt 
nem könnyű feladat. Az ilyen terü
leten munkálkodókkal beszélget
ve rögvest arra terelődik a szó, 
hogy az úgynevezett tanácstalan
ság korántsem egyoldalú. K i kell 
mondani végre, hogy több év eltel
te után sem tudja igazán a képvi
selt mi az. amit joggal elvárhatna, 
de bajban van a „képviselő" is, 
mert ha a lelkét teszi is ki. egy me
rőben barátságtalan környezet
ben. a legjobb ötletmagvak is me
gállnak a fejlődésben. D ivat is a 
bírálat, és még akkor is jogosnak 
túnhet, ha esetleg a szigorú szá- 
monkérönek éppúgy halványlila 
elképzelései sincsenek arról: mit, 
hogyan kellene másképp csinálni. 
Kétségtelen tény - és majd minden 
szakmai vita ebbe fullad -,a vadá
szat ma sem tudott megszabadul
ni, elhatárolódni a múltjától, an
nak visszásságaitól, amelyeket egy 
szűk réteg viselkedésnormái alap
ján  címkéztek ránk. a végsőkig á l
talánosítva. hiszen erre vagyunk 
beállva. Nálunk nem X . Y . csinál, 
tesz valam it, hanem ezek. azok. 
valahogyan úgy, hogy nem az el
lenfeleinket szidalmazzuk, hanem 
azoknak ártatlan felmenőit. Pedig 
hozzá kellene végre szokni ahhoz, 
hogy nevén nevezzük a gyereket: 
ki az aki közénk való, kiért nem 
kár. Legalább az etikai elmarasz
talásra mindenképpen szükség 
volna, mert másképp, ahogy telik 
az idő. úgy szépülnek meg a dol
gok. Ha még mást nem is. de azt 
már megtanultuk, mire kell itt v i
gyázni. f i

Homonnay /.sombor 
felelős szerkesztő



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Farkat Mihály, Sándorfalva: .E ló i/o r is 
szeretnek több tízezer vadas/ nevében ko 
szonetet m ondani Gera Palnak

Megpedrg azért, mert ne*m vadas/ és így 
nem kell sok ezer vadásznak szegyenkeznif 
amiatt, amiket leír. elmond. Bátran  állitha 
lom. hogy kis hazánkban, de  lehet, hogy a/ 
egész vdagon nmes rrég  egy em ber aki 
ilyen ha|lamokkal lenne megaidva

Amikor elószóf olvastam , hogy egy haza* 
v jd fa i teljes kiirtását javasolja, egyszerűen  
nem hittem el. hogy ilyen em ber rs létezhet 
vagy szabadon járhat Olyan vadasz meg  
nem s/uletett. aki hazadban egy állatfaj to 
táUs kiirtását Óhajtaná

Szeretnem  megjegyezni, hogy én sem  tar 
tóm m agam  szakembernek, sót m«>g muflon 
ra sem vadásztam  soha Az általam  olvasott 
e lső  cikkében, ahol a rmiflonokro* ír. azt hozta 
fe l mdoknak hogy hazánkban nem óshonos. 
ezert kell az állományt kiírtam

Erről enged,2 meg. hogy kifejtsem  v/e 
méfyes velem enyem et 

Általában egy em beroltót otven évben  
szoktak megállapítani. A  muflonok hazánk 
bán mar több mmt százötven eve  élnek Ez 
akárhogy is számolom, több mint három  
em beröltő, vagyis mikor a nagyapám  meg 
született, ók mar régóta a dom boldalon le 
gelésztek Ha így számolunk, nem tudom  
nincs e több joguk itt élm, mint nekem  vagy 
Gera Pá ln *k J fé lek  többek közt attól is. 
hogy ha elfogadják az érvelesett, akkor még  
régebbre fog menm az idóben és kővetői*, 
hogy irtsak kt a magyarokat, hiszen nem ós 
honosak a Kárpát m edencében'

A  m edve . farkasvitához hozzáfűznivalóm  
csak annyi, hogy tud e jeles szerzó M agyar 
országon olyan helyet, ahol ot kilométernél 
többet lehet menni lakott terület érintésé  
nélkül? M inden ragadozó azt a táplálékot ré 
szesíti előnyben, am elyet a legkönnyebben  
m eg tud szerezni, m eg ha ez háziállat akkor 
* .  hiszen nem látja a különbséget 

A  szalonkavadaszat betiltására felhozott 
•ndokok nem nevezhetők másnak, mmt fel 
tunesi vtszketegsegnek Egy idezetet szeret
nék m ég figyelm ébe ajánlani az amerikai 
Nagy Vadászkonyvtoói A  37 oldalon ez o l
vasható  a m uflonról .E lsőd legesen fűfele 
két. lágy szárú növényeket legel, nem sok 
kért tesz a fákban és a vetésekben *

Lehet, hogy ennek a több országot bejárt 
könyvnek a szerzőit nem nézi szakem 
bernek. de en azért inkább nekik hiszek 

A  toliforgatás fetelósseggel jár. és  csakis 
az igazat szabad leérni Ha cikket akar Km. 
például a tatabányai bányászokról, akkor ne 
a pesti sarki közértben szeOje össze az m 
form ációit

Nem  elég elm enni Tatabányára, hanem  le 
kell szállni a m elybe .

Marics Mátyás. Tardos: %. A  termesze!- 
vedelem rol es az erdógazddlkodasfOJ tartott 
konferencia am elyről februári lapjukban ír
tak - cím e inkább a .B áb e l tornya, avagy  
m agyarul beszélünk - m égsem  értjük egy 
m á st' lehetett volna A  okk  ugyan igen |Ol 
bemutatta, ütköztette a különböző nézete
ket. m égsem  tudom m egertem. hogy egy 
ilyen jelentős, kom oly értekezleten m iért 
akarják a/ em berek egym ást becsapni, 
csúsztatni, m ellébesztfni Term észetesen jó  
volna ismerni a teljes anyagot, de  m it teh e 
tünk. ha arra a vadaszokat meg csak meg  
sem hívtak Va ló  igaz. az erdő nemzeti k in 
csünk. de  a vad  annak nem csak egyes ré 
sze. hanem  «* ved az erdő eke* Szúlnak. b e 
szelnek a helytelen erdogazdálkodasrol. a 
túlhas/nátetrol. de később ugyanezen á llítá 
sokat cáfolják Nem csak mutt időben kell 
ezekről beszélni, sajnos van gond jelenleg  
•s Elég. ha a kitermelt fák csökkenő mell- 
m agasségi á tm «rót*r* gondolok Ez az öreg  
nyugdíjas erdeszek vélem énye is Továbbá a 
folyam atosan növekvő hektárszamú össze- 
függő tarvágásokat em líthetem , de  szó lha
tok a vadvédelm i kentetekkel elkerített fór 
rasokról. a  részvénytársaságokká alakuló, ki 
mondottén profitérdekelt erdőgazdaságok
ra. a csökkenő őshonos fafajainkra, az álk) 
m ány elfiatalodasára - am ely m iatt rendki. 
vul a lacsony a tolgy és  bukkmakktermés - 
mindezek következtében az élőhely á lta lá 
nos rom lására Bá r az 0  E E  elnöke csak a 
Bükk fennsík letárolását es  az Alföld fásítási 
programját tartotta elhibázottnak. én még  
tudnám  .ragozn i' a vadvizek, m ocsarak le 
csapolásával, m eitoráoos munkákkal épp  
úgy mint igen csak sokhelyütt a tullegelteté  
sekkel is. am elynek nagyobb részére kiadtak 
az engedelyeket Az elnök úr az eredm ényes  
erdőgazdálkodás legfőbb kerékkötőjének 
m égis a vad  által okozott kart nevezte meg  
M áshol kell a  hibákat keresni Mrvel m agam  
is erdész vagyok, jól em leks/em  vagy ti/ év  
vei ezelőtt. Sopronban egy  vágásvezetó e r 
dészeti továbbképzésen dr Firbás Oszkár 
tanár ur a következőket mondta Tisztá 
bán vannak vele kedves vágásvezetó kollé 
gák. hogy ónok az erdei ökoszisztéma leg 
nagyobb pusztítói7 Kórusban válaszoltunk * 
- Igen tanar ur. de mi sajnos csak végrehaj
tói vagyunk egy rossz, elhibázott erdópoliti 
kanak.. És az évtizedeken át elkövetett h i
bák. .erő ltetett m enetek* az erdőben m in
dig csak sokkal később jelentkeznek ..

A z  é rd e k e lte k  k é r é s é r e  helyesbítjük múlt 
havi számunkban az U j vadás/szovetseg  
Tardoson o m u  tudósításunk c»met A  he 
lyes cím  .U j vadászszóvetség alakult Ta
tán* A  hibaért T. O lvasóink elnézését kér
jük

M ire szabad vadászni?
Erdei s/alotikára, de csak ápriik 

K/cnknul az égés/ óben elejthető kártékony szőrmés és szárnyas kártevőkre. 
A hibás agancsú (selrjt) ő/bakok tadászatanak idenyke/dete május I., érett 

bakok az új rendelet értelmében csak augusztus I. után ejlhetök el.

ÁPRILIS
T a v a s z h ó ,  v a g y  S z e n t  G y ö r g y  h a v a

O«tom Holdfázis A  Nap  
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 ev átlagos 
hőm érsékleté  

Celsius lókban

7 Szerda S Í I 18 22 1945 504 149
8 Csütörtök 509 18 24 21 04 538 14.3
9 Péntek 5 07 18 25 22 15 6 19 14.2

10 Szom bat 506 18 26 2318 706 14.4
11 V a s á rn a p 504 18 28 -  — 801 146
12 Hetfó 5 02 1829 010 9 02 153
13 Kedd <? 20 39 500 18 31 053 1005 15.8
14 Szerda 458 18 32 1 27 11 10 157
15 C w to rtók 456 18 33 1 55 12 14 163
16 Péntek 454 18 35 220 1317 16.5
17 Szűrnöd! 4 52 18 36 241 14 19 16.3
18 V a s á rn a p 450 18 38 302 1521 15.9
19 H e lló 4 48 18 39 3 22 18 23 16.3
20 Kedd 4 47 1840 344 17 27 16.5
21 Szerda 4 45 18 42 4 07 1830 17.0
22 Csütörtök •  049 4 43 18 43 434 19 35 16.7
23 Péntek 4 41 18 45 505 20 38 17.1
24 Szom bat 4 39 1846 543 21 39 17.9
25 V a s á rn a p 438 1847 6 28 22 34 17.1
26 H e llo 436 18 49 7 23 23 23 17.9
27 Kedd 434 1850 8 25 —  — 17.9
28 Szerda 433 18 52 934 005 18.1
29 Csütörtök > 1340 4 31 18 53 10 46 040 18.4
30 Péntek 429 18 54 12 02 1 (1 18.8

MÁJUS
P ü n k ö s d  h a v a

1 Szom bat 4 28 1856 1319 139 19.1
2 V a s á rn a p 426 1857 14 37 205 19.3
3 H etló 4 24 1858 15 56 2 32 . 19.5
4 Kedd 4 23 1900 17 16 300 19.3
5 Szerda 421 19 01 1836 332 19.4
6 Csütörtök © 434 420 19 03 1951 409 20,0
7 Péntek 4 18 1904 2100 454 20.3
8 Szom bat 4 17 19 05 21 58 546 20.0
9 V a s á rn a p 4 15 19 07 22 46 646 20.0

10 Hétfó 4 14 1908 23 24 750 202
11 Kedd 413 1909 23 56 856 201
12 Szerda 4 11 1910 —  — 1001 20.6
13 Csütörtök t  1320 4.10 19 12 0 22 1106 20.2
14 Péntek 409 1913 0 45 1209 21.1
15 Szom bat 4 07 1914 1 06 1311 21.4
16 V a s á rn a p 406 1916 127 14 13 21.6
17 Hetló 405 1917 1 47 15 15 22.0
18 Kedd 404 1918 2 10 16 19 22.2
19 Szerda 4 03 19 19 235 1723 22.3
20 Csütörtök 4 01 19 20 305 1828 2 2 2
21 Péntek •  1507 400 19 22 3 41 1930 21.8
22 Szom bat 359 19 23 4 24 2029 21.6
23 V a s á rn a p 358 19 24 517 21 20 21.7

U|hold •  Első negyed - > Holdtolte -  Q . Utofsö negyed - «

A  lenti időpontokhoz a nyán időszámítás idegén egy orat hozzá k«U adni

APRÓHIRDETÉS
Vedáeiok. • fö é lfth l M a im é n  állapotba levő. 
10 eves terepjáró UAZ 469/B t»p szemelygepkocsi. 
lejéit műszakkal. va»am.nt fóbb alkatrészek és gu 
m * #!•<** (rd Bp 180 4097 eqesr nao. vagy 
Szombathe*y94/I0 276 8 16ór*g. Í4/1S *42 19 óra 
uUn__________________________________
Te db k M ié llilttt  n « m « ic tm c » * l la  prém eladó 
vagy • S S  mm Cal gofryós fegyverre e*cserHheto 
Széke* M.nav. 4090 Poigaz. Dózsa u 14 Tel (06) 
S2/91 <*> 1
- M iT * "  csuzkk eladok* íemages. eró* csógum.. 
formatervezett másolat íelbe^yegzett valeszbori 
leken részletes k*ast kvktok Posta* szavassal *• 
f  tdekiódni Magyarét* Tamás. 1078 B p . Nefeleycs 
u 30 Te< 121 S m
Idós és ifjabb J il ly  Bertalan .Vadászkutyák  
Mom ltása* C»mú könyv megvásárolható vagy 
megrendelhető Koaarne Jiity Sara. Gödöllő. Kor 
társaság w t i Tel 28/20 718 Ara 900 Ft. postai 
utánvétté! 1060 ít
f U g i  v a d á s rk a ta ló g u e t  e lfog adh ató  é r on atven- 
nek G*ót István Attila. *239 Csaszartoftes Kossuth 
e 1t
A Kárpátokból származó kb 2$ cm es agyar u 
vadkan eledé lehetőleg dnznoskertbe Csak ko 
mo*y erde*v>oot varok Bogna* Sándor. 5360 Havet 
József A u 23 Tel 39 46 826____________________
Csictóka vetógumó smet megrendelhető' Mthj 
mmd«g ez a lego'csóbb vadtakarmany. igaz a száll* 
tas pk*szkó»tseg de megoldjuk rugalmasan. m.nt a 
korább* evekben Bognár Sándor. 3360 Heves. Je  
séf A u 28 Tel 39/46 826

Autopomt (vorospont) iranyzéfc eladó. 3300 focim
Tel 175 327$
Patás állatoknak vár.tavagro hatásos kenőcs el
adó Tel 175 327$

Gordon szetter kotykok eladók vad a id  wfióktól 
•mpon apatol Vadászoknak kedvezmény' Vadasra 
titargy csere *  erdekái Takács Zottan. 84*1 Pad 
ragkut. Márvány u 3______________________________
Elcserélem  Trabant Trempomat. errn vadászatra 
es vadge/daikodasra van kialakítva Érteke 80 000 
í t  Keresek helyette (4*4 ) meghaitasu terepjárót
T>i nm  c m

ÚJ német mauser célt evesével, 100 db lőszerrel 
60 ezer í t  ért eladó Bukta laszlo erdesz. 8S42 
Vasrar. Koss«/tb u 39_____________________________
Cladó 8 M »? k  16 «  16 dr.u.ng 6 * 42 Ze>ss távcsővel, 
gofrós lóererrH írdeklódn* Kobor István. 7370 
Sasd. Mor<r Zs u 14
W e ls  terrier k(^okkutyak eladok a .Metarvedasz*
kenr^elbó* Vaddsznora es kotorékra kiv*tók Tel

9/70 623
Dunántúli wsljversany 2 helyr/rtt rövid s/oru 
magyar v rsU  kantól Rés Bis k»sk t̂yak eladok 
Tel 80/81 283 ______________
Ot hó napos, torrskonyvezett erde^ kopó kiskutya 

>orttars» áron cUdo Tál 114 61S8
Vaddisinós anYato< vlaggyórtes aputól tórrs 
konyvezett. oltott erdetyt kopok sporttársi áron el 
adók Gyenes István 33S1 Verpelet Arany J  u 
11/A Td J6 3S9 028
Vadászó szukától. torrskonyv«rett fégdterr^r 
kölykök oHva te iovo iva  eladok. aprrUs m af«sban el 
vhetok írd  7̂   ̂ V  ___________________
R ó v id  t / ó r u .  varos tacskó kiskutyák tenyew srem  
les szutoktói eladok. vaU m m t arany spánie l k.sko*y- 
kok kaphatók fi-rro tc ie ru tve  ottva. tetoválva C^n 

642$ Z>re ló k u t.  Obanya 16/A T e l:N ag y Ish  
162 3980

Istvanne
Molnár

fekete-fehér, vagy haroms/.no spai’̂ l kolykot

KUTYAKI KÉPZÉS
K Ö Z Ü L E T E K N E K  IS

Örz6 ét védA kutyák Itény szerinti engedclmesséire és speciális feladatokra való tanítása.
R I N D R E S S Z Ú R A  é s
KUTYAMEGŐRZÉS

KMon bizalommal. Uvétaszlásbao K sejtek 
Kiképzett vizslák és 

h0ty*&k állandóan kaphatók.
t»ii?«rir-i»f4R<ii*iunM*( lim ui i
B a ju s z  Is t v á n
Földeák.
Vásárhelyt út. 21.
Telefon: 53 5  

ÍR IS Z  RuhaÜztet
H ód me zóv í s á r t i e l y .
O ld a lk o s ir  u. 11 
Telefon 3 41 -6 1 6 .  
e t t i  őrdkt>on 34 6 -9 68

/t**e»».teleti
HV9'

ke*a*ek Negyvndvedasrati lehetóségel k rsMc* ee 
re Cím Gu/sA Aft*ed. 2*39 8ernecebareii. Széche
rvyiet 40
Magyae vizsla feskuTySk eladok, vagy ettek es ara 
gre/tetéssel nasz vagy vadasz *eH/«*eies« cAkeík 
re cseremelók Pépes Lás^o. 8692 SzóHósgyórok 
Szabadság u 61/A_______________________________
7x64 es ufsrerw ma^ás go»yósfagyvert vásárol 
nék WerT ât  ̂ 96/4» 638 este

.30-06 o% kaliberű 3 9« 40 vs tavW W rl szerelt 
meuseeomat es cse^emetó s/úkrtesú. 12/70 kaNbe*u 
keitner bockomat vporttarsi áron eladnam Crdek 
locni a 22/376 021 es te4efonwamon l^hH
Tikká-SS ós. ce* 306 VV.n 4 # 40 es nagytatowógu 
Uvesével szered  »ampavel i^sreru aflapotban 
igenyesnaii e«adó Tál 136 7076. aste

M ély megrendüléssel tudatjuk, logy .d Tóth K i 
van vadasitarsasaink aias»to tagja 1993 marc<us 
2S én 84 eves koraban váratlanul ee>unyi f  mieket 
kegyelettel megórtmA TessedA vadas/tarsasag. 
Bevessze'tiarnV as
fájdalom m al tudattuk, hogy vadas/társunk. Ko 
vacs János eletenek 62 eve ben trag*u\ hKtden 
seggel elhunyt Nevezett hosszú cvc'«en keresztül 
volt a vadasztarsasag t»sztsegvne4ofe es m«nt ilyen. 
eWvu'netetlen eredménye van a vad*iztárseseg 
eleteben Cmiéket rnrgor«/M Tószeg. Oózsa V t. 
Jász Nagykun Szolnok Megye* Vadasz szövetség 
ekoksege _____________________________
M ély fájdalommal t udatjuk, hogy OemcsSk And 
ras. akivel közei 21 evet vadásztunk együtt. 62 eves 
korában váratlanul el*vurvyt Csaladja, barata*. va 
dászlársei pont születésnapján, martért 20 an ki 
sértek Utolsó Ot âra I  miekei kegyelettel megOnz 
zok 8ekesszen*arwsras« Tessed* vt tagsaga es 
tezóUzonsaga
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MEGJEGYZÉSEK A FIDESZ-GONDOLATOKHOZ
(AVAGY MINDEN PÁRT JÓ L  TENNÉ, HA MEGVÁLOGATNÁ REFERENSEIT ÉS SZA K ÉRTŐ IT...)

A Népszabadság 1993. február 24-i szá
mában j  Zöld oldalon jelent meg Gcra 
Pál tollából (?) a Fidesz-gondolatok az új 
vadászati rendietekről című szakdolgo
zat. A részigazságokból, ferdítésekből, 
csúsztatásokból és pontatlanságokból 
összeállított cikket a szakmai kérdések
ben járatlan olvasó könnyen ..beveszi", 
különösen, ha nem olvasta - miért ol
vasná? - az ominózus rcndclctckct vagy 
nem ismer néhány hivatalos statiszti
kákból kiszámítható apró. de nagyon 
zavaró tényt.

Mivel Gera úr írása hemzseg a félrein- 
formálásoktól, elsősorban a terjedelmi 
korlátok miatt csak néhány kérdést mu
tatnék be az övétöl eltérő megvilágítás
ban.

A* r«*y egységes Erdészeti Alapot" 
hangsúlyozó, a szövegben hivatkozott 
szakmai egyesületek száma egy, mivel 
ezt az elképzelést csak az Országos Er
dészeti Egyesület vetette fel és erősza
kolta elfogadását minden lehetséges fó
rumon és eszközzel. A hazai Vadgazdál
kodási Alaphoz hasonló, a vadászok kü
lönböző kötelező és önkéntes befizeté
seiből létrehozott források működnek 
pl. Dániában. Franciaországban. Hol
landiában. Olaszországban. Az USA- 
ban és Kanadában a vadászjegyek bevé
teleit (is) a vadállomány és élőhelye 
fenntartására, kutatásokra, oktatásra és 
ismeretterjesztésre fordítják (jelentős ál
lami kiegészítésekkel megfejelve), hogy 
csak néhány fejlett demokráciát említ
sek. A nemzetközi példák alapján az ön
álló vadgazdálkodási célú alap fenntar
tása cseppet sem indokolatlan sagy pél
dátlan (sőt!).

Az már csupán mellékes és említésre 
sem nagyon érdemes körülmény, hogy 
ugyanez az eg> és egységes Erdészeti 
Alapot hangsúlyozó elgondolás nem ve
szi figyelembe, hogy az ország területé
nek kí>. 82%-án nem erdőnek tekintett 
kultúrákban folyik a vadgazdálkodás, 
ezért a vadgazdálkodásnak nincs sok 
köze az erdőhöz, s igy sok alapja sincs a 
többségében más tipusu területekhez 
kapcsolható befizetéseket az erdőkre 
fordítani.

A cikk a kisgazda exminiszter szemé
re veti és hosszasan ecseteli, hogy a 
most földhöz jutó új tulajdonosi réteget 
a rendelet nem juttatja ahhoz a lehető
séghez. hogy saját földjén vadgazdál
kodjon. vadásszon.

A kérdésnek a birtokosok szemszögé
ből vett rendkívüli jelentőségét mutatja, 
ha megnézzük, hogy a kárpótlás, nevesí
tések stb. végrehajtást után az új mező
gazdasági miniszter szerint - kb. 2 millió 
birtokossal lehet számolni, átlagosan 3-4 
ha (vagy kisebb) birtokméret mellett. Ép
eszű szakember nem hiheti, hogy néhány 
hektáros parcellákon vadgazdálkodni le
het vagy abból jelentős jövedelemre le
het szert tenni. Ennek képtelenségét mu
tatja az is, hogy a manapság mintanak te
kintett nyugati államokban, ahol az átla-
Í:os birtokméretek jóval nagyobbak, a 
öldtulajdonosok döntő többsége nem 

maga hasznosítja a vadászati jogot, ha
nem azt bérbe adja. A sajat jogú vadgaz
dálkodás veszélye abból a szempontból 
sem reális, hogy a vadászati jog ónálló 
hasznosítását valószínűleg minimális 
birtoknagysághoz fogják kötni (jelenleg 
ezer hektárokban gondolkodnak!), tehát 
másokkal és valószínűleg nem kelesek
kel társulnia kell egy-egy birtokosnak. A 
jövő nagy mutatványa lesz. amikor 20.50 
vagy 200 gazda kény szert ársulásban me
galapozza a hosszú távú. racionális vad- 
gazdálkodást. amely mindegyikük meg
elégedésére és busás (!) hasznara szolgál. 
A szakszerűségéhen számot esetben jogo
san sokat támadott, társadalmi egyesült* 
lekre alapozott mai \adá\z társa sági rend
szer ehhez a Jövőhöz képest maga a szak- 
mai tökély!

Nyucat-Eurónában a vadászati jog
nak a földtulajdonhoz való kötése a tör
téneti fejlődés eredménye, amelyet nem 
azért nem változtatnak meg. mert annyi
ra jó. hanem mert a jogrend így alakult 
ki és igy rögzült. A vadászati törvényke
zés nemzetközi tendenciáit ismerve 
azonban világosan látható, hogy a jogi 
tradíciók fenntartása ellenére, a fejlett 
demokráciákban (is) az allam különböző 
mértékben, de állandóan erősödő for
mákban beavatkozik a vadgazdálkodáv 
ba/vadaszatba. elsősorban azért, hogy a 
vadfajok védelmét a földtulajdonos és 
-bérlő vadászokkal szemben biztosítsa, 
továbbá, hogy a vadgazdálkodást racio
nálissá. ökológiailag megalapozottá és a 
természetvédelem szempontjaival össz
hangban állóvá tegye. Ezért kötelezik 
mind több államban a vadászokat/vad- 
gazdálkodókat tervezésre és nem csu
pán a vadkárok csökkentésére!

Éppen ezért gondolják mind több ál 
lamnan. hogy a vad erdekei leginkább 
úgy biztosíthatók, ha jogi megítélését 
megváUoztatják (uratlan jószágból álla
mi tulajdon) és a vadászati joggal az ál
lam rendelkezik. Érdekességként jegy
zem meg. hogy ilyen elvek alapján az 
államé - a fejletlen demokráciának nem 
nevezhető - Svájcban a vad és a vadá
szati jog, és noha a/ USA-ban is jelen
tős érdekcsoportok (farmerek) szeretnék 
megkaparintani a vadállományt (a re
mélt haszonért): a vadfajok védelme é% 
a nemzeti örökség megőrzése céljától ve
zérelve ezt nem teszik.

A Gcra Pál által rendkívül igazságos
nak beállított rendszernek egyetlen iga
zi haszonélvezője lenne: az állam, illet
ve azok a továbbra is kincstári tulajdon
ban maradó, az állami földeken műkö
dő vállalatok, amelyek földkezelőkként 
a földtulajdonhoz kötött vadászati jogot 
hasznosíthatják. Ez a csoport pedig első
sorban az állam kincstári erdeit kezelő 
állami erdészetekből fog összeállni.

A kérdés az. hogy ez más földtulajdo
nosokra nézre milyen következmenyekkcl 
Jog járn i?

Gera úr szerint érthetetlen, hogy a 
földművelésügyi miniszter 8/1993. sz. 
rendeleté ..nem hajlandó a vadkárokról 
tudomást venni". Mint már említettem, 
a jámbor olvasó ezt elhiszi, mert nincs a 
kezében a Magyar Közlöny 199J/ 10.

száma. Pedig abban láthatná, hogy a 
rendelet 28 29. $-a és 7. sz. melléklete 
részletesen, egyértelműen rendezi a 
mezőgazdasági - vadkárok kérdéseit és 
igy a földtulajdonosok nagy része kellő 
jogbiztonságot érezhet kárainak megté
rítését és térithetőségét tekintve.

A cikk a vadkárokat úgy állítja be, 
mintha az erdei és mezőgazdasági károk 
megtérittetésének lehetősébe eddig fenn 
sem állt volna, és kijelenti, hogy ..a va
dásztársaságoknak lényegében nem kell 
fizetniük ezért"!

Az. hogy kinek mekkora haszna van a 
vadállományból. valamint, hogy az álla
mi és vadásztársasági vadgazdálkodók
nak mekkora kártérítéseket kell megfi
zetnie. hivatalos statisztikákból jól érté
kelhető. melyet egy. az 1991. évi vadgaz
dálkodási adatok alapján készített táb
lázattal meg is teszek (Agrargazdasági 
Kutató és Informatikai Intézet által fel
dolgozott adatok). Ez az év már csak 
azért is jó példa, mert a vadász- és vadá- 
szatellenesség és hangzavar már akkor 
is a jelenlegi szinten volt, és csupán az 
nem nyújtott be valamilyen kárigényt a 
vadásztársasági vadgazdálkodóknak, 
aki nem tudott valami icipicit is elfo
gadható indokot kitalálni.

Külön szeretném kihangsúlyozni, hogy 
ezek a számok az allami vadászati jogot 
hasznosítókra, a vadgazdálkodást és vada- 
szatot folytatók csoportjaira vonatkoznak. 
így a vadgazdálkodás eredményességéről 
és követ ke/menyeiről (másoknak okozott 
károk!) nem egyedi, hanem gazdasági 
szektor szerint adnak tájékoztatást.

Ha csupán a leggyakrabban hivatko
zott nyers számokat nézzük, egyértelmű
en a legnagyobb eredmény (nyereség) és 
a legnagy obb okozott kár is a vadásztár
saságoknál jelentkezik (283.8 millió ill. 
196.5 millió Ft), ami cseppet sem megle
pő. ha figyelembe vesszük, hogy a va
dásztársaságok az ország területének 
82,2ván gazdálkodnak.

Megváltozik a/onbjn ez a kép. ha a 
számok és az összefüggések mögé pil
lantunk és kiderül, hogy:

A vadgazdálkodas nyereségessége 
szempontjából a mezőnytől messze el
húznak az állami erdőterületeken vad
gazdálkodó állami erdő- és vadga/dasá- 
gok (EVAG: 19.6%) és az állami erdő- 
és fafeldolgozó gazdaságok (EFAG : 
20,2%). amelyeknek a vadásztársaságok

eredményessége alig több, mint fele 
(VT: 12.1%).

Rendkívül érdekes számokat kapunk, 
ha azt vizsgáljuk, hogy 1000 Ft vadásza
ti eredmény elérése mennyi mezőgazda
sági és erdészeti kárral iárt 1991-ben. 
Ha az egyéb gazdálkodói kategóriát 
(HM. természeti kezelésű területek, 
amelyek a vadászterületek 1,6%-ál te
szik ki), figyelmen kívül hagyjuk, akkor 
az 1000 Ft vadgazdálkodási nyereség el
éréséhez „szükséges" erdészeti vadkar az 
erdő- és vadga/davágoknál a legmaga
sabb (257,5 Ft), amelynek a vadásztársa
ságok területén keletkezett erdei károk 
csupán 2/3-át teszik ki (170,8 Ft).

A mezőgazdasági károk esetében to
ronymagasan vezetnek az állami erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságok. 1000 Fi vadá
szati eredményük mögött 706.4 Ft a me
zőgazdaságban. tehát másoknak okozott 
kár áll. aminek a vadásztársasági érték 
csupán 73%-a!

Az összesített károkozást tekintve az 
állami erdőgazdaságok és a vadásztársa
ságok közötti különbség közel száz Ft 
minden ezer Ft nyereségre vonatkoztat
va!

Gera úr ezekről a számokról termé
szetesen nem tud. neki ezeket nem 
mondták.

Mindenesetre felmerül a kérdés, tény
leg olyan szakszerű és olyan példamuta
tó-e az állami erdőterületeken, állami 
vállalatok által folytatott vadgazdálko
dás és önmagukon kívül harmóniában 
állnak-e ezek a vad gazdálkodók más 
gazdálkodókkal?

A kép megdöbbentőbb, ha azt néz
zük, hogy milyen arányban van az a te
rület. amelyen az egyes gazdálkodók 
vadgazdálkodnak, azzal a kártétellel, 
amelyet az összes okozott kárból vad 
gazdálkodásuknak lehet tulajdonítani:

Az állami erdő- és vadgazdaságok ré
szesedése a mezőgazdasági károkból 3,3- 
szor. az erdőgazdasági károkból 6.3-szor 
nagyobb, mint területarányuk.

Az állami erdő- és fafeldolgozó gazda
ságok az általuk elfoglalt 7N-nyi terület
hez kepest a mezőgazdasági károkból öt
ször (34,7%). az erdei károkból 2,2-szer 
többel részesednek, mint azt területará
nyuk alapján várni lehetne.

Ha a vadásztársaságok hasonló éné
keit nézzük, az állami erdő- és fafeldol
gozó gazdaságok vadgazdálkodása tíz
szer veszélyesebb a mezőgazdaságra, az 
allami erdő- és vadgazdaságoké pedig 
10,5-szor károsabb az erdőkre, mint a 
vadásztársaságoké.

Az erdő- és mezőgazdasági károk 
együttes értékeit tekintve, a két állami 
erdészeti ágazat okozta károk aránya 
(41.3'-) megközelíti a vadásztársaságok 
kárainak részarányát (43.4%). Ha pedig 
kárveszélyességüket a kezelésükben lé
vő terület arányával is korrigáljuk, az 
allami erdőterületeken folyó vad gazdál
kodás mintegy nyolcszorosán több kárt 
okoz a mezőgazdaságnak, illetve a saját 
kezelésben lévő erdőknek amely utóbbi 
ugyebár az erdőgazdaságok alaprendel
tetése - mimha azt vadásztársaságok 
tennék!

Az olvasóra bízom, mit gondol Gera 
úr „Fidcsz-gondolatainak" megalapo
zottságáról. l>c látható, hogy elég le
hangoló kilátásai vannak az „új tulajdo
nosi struktúrának** a vadászati jog meg
szerzéséve!: a vadászati jogot mások 
fogják hasznosítani és a törpebirtoko
sok többsége körülbelül annvi haszonra 
számíthat a vadászatból, mint eddig 
vagyis semmire. Különösen nacy öröm 
lesz az új birtokosoknak olyan kincstári 
erdők mellett a földet művelni, amelyen 
a vadgazdálkodást a bemutatottak sze
rint (példa- és szakszerűen) állami válla
latok fogják folytatni.

Csámri Sándor 
vadbiológus

A VADGA/.DÁI.KODÁS PÉN ZÜGYI ERED M ÉN YESSÉG E 
A VADGAZDÁLKODÁST VÉGZŐK SZER IN T (1991)

(Az Agrargazdasági Kutató és Informatikai Intézet/Informatikai Igazgatóság ada
tai alapján)

Ciz4 alkutok: E\AG EFAC ÁG \T F.fvcé fis sí.
Bexcu! (W N * NŐI H 327427 *599*3 M  357 2 342 én 1W 355 41?̂  KOI*
kudiv frAzesen. 1000 ft 263 252 6*6324 395 345 205$ >54 115161 3 51$ 936

1 lüJíéiitmJn Jl4 *r IJ2 M 4!4fn 14$ US 9Jéí J.UUiJ
41 HjJnxhnl créii tarUartink̂ lé 14916 4SP> 4K4S4 IIM w w ;

Lrcdocfn imcfc*gl. 11 64Í75 I73> 740I2 283X24 15194 6!0W>4
KJ/dalk̂ ív rclitn jelkm/H

I9*r • 15*. 111*. ll.?% I4jr.
McK^/diOp kar Jtwíl 11 mtttséf 4K9.4 7(«M 5?!j6 i l í 616.4 5*9,5
Irdcikar |<Mi h mere*cf! 257.5 f»51 170* 1M 157.1
<Wr*kar H*J0 Fi pvefwcf 746.V 7*13 63SJC 629.7 1 3512 736.6

\/t*>f%v/ckiocokrfszr
a ftu/opa/Jjvip karóiból mt- 3*7*. 12* • 4IJ 2*. HUN
az crdófazdjtjf i karokM. i?*- IS.S*. 5.«- 50.5*. II.K lOtr
az 6-A/e»itdt \adkarbol c* 30.6* • 43.7 4.6”* m
a i»H#j'/Unjit*ukhoi % j- 6.4- K2- -

\la$\ara/at l VÁC «■ erdő. ev ’ FliNC—erdő- cs f«ifckK4$oz>> gazdagok: AG »  állami pl
divatok: V I ■» \adwtars#sj*ok
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P Á R B E S Z É D
Múlt havi számunk mellékleteként megküldtük Önöknek a 8/1993 F\1 

rendeletét. Természetei, hogy egy új rendelet paragrafusainak „értelmezése** 
során számtalan kérdés vetődhet fel mindazokban, akiknek tégül b 

a rendeletet megalkották. Az FM  hivatalos sajtótájékoztatóján Vajai László 
főosztályvezetőtől azt az ígéretet kaptuk, hogy kérdéseinkre e havi 

számunkban válaszol, igy kialakulhat egyfajta párbeszéd, hiszen a cél, 
a vadászat szabályainak betartása, betartatása közös ügyet, a magyar 

vadállomány hatékony védelmét szolgálja.

M it érthetünk a „véleményének fi
gyelembevétele" kifejezés alatt, je
lenthet esetleg valamiféle „vétójo
got"?

Egyszerűen véleménykérést je
lent, amely nem jár vétójoggal. A 
gyakorlatban a vadászterület hatá
rát kijelölő illetékes megyei föld
művelésügyi hivatal az államigaz
gatási eljárás lefolytatása során le
vélben, vagy az egyeztető tárgyalá
sok keretében kéri meg a rendelet
ben szereplő hatóságok, illetve a tu
lajdonosok véleményét. A  tulajdo
nosi jogokat jelenleg az erdőgazda
ságok a H M , illetve az állami gaz
daságok esetében az Á V  Rt., illetve 
az Állami Vagyonügynökség gyako
rolja.

Hozzávetőleg mennyi a vadászati 
jog elnyeréséhez szükséges pénzügyi 
fedezet, hogyan kell bizonyítani?

A fedezetet saját pénzeszköz be
mutatásával, vagy bankigazolással 
lehet bizonyítani. Ez a vadgazdál
kodás folytatásához szükséges 
pénzmennyiség feletti rendelkezést 
jelenti és a folyamatos liquiditást 
biztosítja. Ennek mcgállapitása a 
bérbeadó joga.

A vadászati jog átruházása azon
nali hatályú felmondávsal fenyege
tett. M l a helyzet a burkolt, úgyne
vezett „pausál”  szerződésekkel, 
amelyek adott esetben egy-egy terü
letrészről kitiltva a hazai vadászo
kat, az átlagárért kizárólagos jogo
kat ad a szerződő külföldieknek?

A pausál szerződések nem jelen
tik a vadászati jog átruházását.

mert bérkilövcsi szerződésnek mi
nősülnek. A  vadgazdálkodás foly
tatását, a vadállomány kezelését 
nem engedi át a vadászatra jogo
sult. csupán a vad elejtési jogát.

Az egyéni lőjegyzéket „bemutat
ni" vagy „vezetni" kötelező, ugy anis 
üresen is bemutathatja valaki. M i 
történik, ha a vadászjeggyel együtt a 
lőjegyzék elvész, vagy megsemmi
sül? ’

Az egyéni lőjegyzék vezetése kö
telező. Ha a vadászjegy cl vész és 
ezt a tulajdonos igazolni tudja, a 
hatóságtól annak pótlását kérheti.

Az illegális agancsgyűjtés sza
bálysértés vagy bűntett? Aki a tulaj
donos igazolása nélkül felvásárol 
hullajtott agancsot, az orgazda?

Értelemszerűen szabálysértésnek 
minősül, a vadgazdálkodási érde
kek veszélyeztetése miatt. Az orgaz
daság megítélése és minősítése nem 
a vadászati jogszabályok hatásköre.

A vizivad esetenkénti korlátozott 
darabszáma érvényes-e a külföldi 
vadászokra is? Szárcsából hány da
rab ejthető el?

A korlátozás nem tesz különbsé
get hazai és külföldi vadász között. 
Szárcsából is naponta személyen
ként 8 ejthető el.

M i a helyzet a fácántelepek és ki
bocsátóhelyek közvetlen környékén 
a galambász héjával?

A  héja védett madár, igy a termé
szetvédelmi rendelkezések az irány
adók. Eseti gyérítésre az 1/1982 
(111. 15.) O K T H  sz. rendelet 2. § 2. 
bek. értelmében a megyei FM  hiva
talok engedélyt adhatnak.

A vadászati szabályzat előírja, 
ho^y az egyéni vadászat megkezdése 
előtt a vadászatra jogosítottnál je
lentkezni kell. A szokások szerint ez 
a beirókönyvbe való bejegyzést je
lentette mindeddig. Elegendő-e ez, 
vagy valami másra gondoltak a ren
delet alkotói?

A jelentkezés módját a vadászatra 
jogosult határozza meg, amelyet a 
Házi Szabályzatában rögzít. Ebbe a 
felügyeleti szerv nem szól bele, így 
a beirókönyv is megfelelő mód.

Kié az elhullottan talált vad trófe
ája és beleszámit-e az éves tervekbe 
például az elgázolt vad?

Az elhullott, elgázolt vad trófeája 
a vadászatra jogosult tulajdona, az
zal szabadon rendelkezik, és bele
számít az éves apadásba.

A vadászterület nagyságába a 
tény leges hektárszám számít, vagy a 
vadgazdálkodásra redukált terület? 
Levonva a lakott területeket, ahol 
vadgazdálkodási tevékenység nem 
folytatható.

A tényleges, azaz üzemtervi tér
kép szerinti területnagyság az 
irányadó, „redukálásra" nincs lehe
tőség.

Milyen vadászati érdekképviseleti 
szeneket ismer el a felügyelet, hi
szen ma már megszűnt a monopol
helyzet? Ki minősül ezeknél hivatá
sos vadásznak?

Vadászati érdekképviseleti szerv
nek az a társadalmi szervezet minő
sül, amelyik a cégbíróságnál ezzel a 
céllal vetette magát nyilvántartás
ba. Hivatásos vadásznak minősül 
mindezen szervek vadászati, vad
gazdálkodási munkakörben alkal
mazott dolgozója, aki mindezek 
alapján hivatalos esküt tett, vagy 
tesz.

Van-e minden megyében hivatalos 
vadkárbecslési névsor?

Igen. ennek összeállítása a me
gyei FM  hivatalok feladata. A  hiva
tal a névsort a niegye valamennyi 
jegyzőjének megküldi. A jegyző en
nek alapján rendeli ki a szakértőt a 
megindított kártalanítási eljárás so
rán.

Miért kell külön sörétes és golyós 
fegyverből az állami vadászvizsgán 
is levizsgázni, ha később a fegyver- 
jártasságin is hasonlókat kérdez
nek?

A  fegyverismereti vizsgán a fegy
verkezelés ismereteit követelik meg, 
nem pedig a lőkészséget. Ezzel ele
jét vehetjük annak, hogy a kezdő 
vadász a vadon tanuljon lőni.

Társas vadászatokon ezentúl nem 
kötelező a sokat ellenőrzött egyéni 
sebkötöző csomag?

Nem kötelező, vagyis ez a továb
biakban nem lehet a részvétel felté
tele.

Az úgynevezett „kóbor állat" a hi
vatásos vadászok részére sörétessel, 
nagygolyóssal vagy éppen kispuská
val is elejthető. M it számolhat el 
tölténytéritésként, amikor a rendelet 
sörétes vagy nagygolyós töltény el
számolását teszi lehetővé? A golyós 
töltény a sörétes sokszorosa, igy a 
választás nem is lehet kétséges...

Az elszámolás rendjére a mun
káltató és a munkavállaló hivatásos 
vadász megállapodása az irányadó.

Mennyi a trófeabírálat dija, ha 
nem érmes, igy az érem és az oklevél 
nem jár?

A  trófeabírálat ós annak dijazása 
az említett érem és oklevél költsége
ire való tekintettel jelenleg részletes 
kidolgozás alatt áll. Annyit meg
ígérhetek, hogy minden érdekelt 
időben megkapja, emiatt fennaka
dás nem lesz.

Miért nem igazoltathat a vadőr, 
ha vadorzásra alapos a gyanúja?

A  B M  ennek a rendeletből való 
törlését kérte a tárcaegyeztetés so
rán. Mindezek ellenére az FM  a 
vadorzás visszaszorítására minden 
tőle telhetőt megtesz, amely - ter
mészetesen - további egyeztető tár
gyalásokat igényel.

Ki lehet-e mondani egyértelműen, 
hogy csak az ejthet el nagyvadat, 
akinek van golyós puskája?

Az új fcgyvcrrendelet értelmében 
igen. de ez nem a vadászatról szóló 
rendelet témája. Ugyanis a golyós 
fegyver csak annak adható át. aki
nek arra tartási engedélye is van. 
így az úgynevezett átadható fegyve
rek „intézménye”  megszűnt, a hely
telenül kartonos puskáknak neve
zett fegyverek tartására a rendelet 
szerint nincs lehetőség.

Íjász „gyakorolhat-e" a vadászte
rületen, szállíthatja-e tok nélkül 
fegyverét?

Vadászjegy birtokában maga 
dönt arról - minden más szabályt 
betartva hogy a vadat íjjal, vagy 
puskával, esetleg bevadászott héjá
val ejti el. Mivel ebből a szempont
ból az ij fegyvernek minősül, ha
sonló rendeletek vonatkoznak, 
mint a puskás vadászra, ha valame
lyik vadászterületen közlekedik. 
Mivel a vadászat fogalma a vad el
fogására, elejtésére irányuló köz
vetlen tevékenység az orvvadászat
ra vonatkozó kísérletet hitelt ér
demlően bizonyítani kell, ugyanúgy 
mint bármely más esetben.

Átadható-e annak a golyós va
dászfegyver, akinek az engedélyében 
kisgolvós puska is van?

A fegyverrendelet értelmében 
igen. mert a rendelet nem tesz kü
lönbséget a kaliberben.

Direkt, vagy véletlenül maradt ki 
a rendeletből, hogy apróvadtadás/a- 
ton vaddisznót lőni tilos?

Tételesen, külön nem szerepel, 
de ha valaki a rendeletet figyelme
sen elolvassa, észreveheti, hogy 
nem teszi lehetővé, mert a vaddisz
nó hajtó- és terelővadászaton ejthe
tő el. Társas apróvadvadászaton 
pedig csak apróvad lőhető.

M i volt az indoka annak, hogy no
vemberben és decemberben őzsuta 
nem ejthető el?

Az agancsát elhullajtott özbakkal 
való össretévesztés lehetőségének a 
kizárása. Bármennyire is hihetet
len, sajnos a vadátvevő telepeken 
tapasztaltak indokolttá teszik ezt a 
szigorítást. Jobb a békesség, igy 
nincs utólag vita. számonkérés. Az 
idényt február végéig meghosszab
bítottuk, van bőven idő a hátrá
nyok behozására.

Mikor írják ki a pályázatokat a 
Vadgazdálkodási Alapra és hol fog 
megjelenni?

A  Vadgazdálkodási Alapból 
anvagilag támogatott feladatokra a 
pályázati feltételeket a közeljövő
ben tesszük közzé az FM  Értesítő
ben. A  pályázatokat a rendeletben 
előirt bizottság bírálja el és annak 
eredményéről az érdekelteket érte
síti.

H. ZS .

—
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Úgy tűnik, sok gondolkodó és szen
vedélyéért aggódó vadász fantáziá
ját megmozgatta az Országos Va
dász Kamara megalakításának ter
ve: ezt bizonyítják a szerkesztősé
günkbe sorra érkező levelek, ame
lyekben a márciusi lap cikkében 
közölt felhívásra válaszolnak az o l
vasók.

Dr. Kovács Ernő  F.gcrből átgon
dolt és kidolgozott tervezettel je 
lentkezett. Javaslatát 3 alapvető 
fontosságú részkérdés köré csopor
tosítva fogalmazta meg. A Kamara 
céljaként egyrészt a vadásztársada
lom érdekeinek védelmét, másrészt 
a Vadászati Etikai Kódex betartá
sát. illetve betartatását jelöli meg. A 
szervezeti felépítésben az ország- 
gyűlési választási struktúrát tartja 
követendőnek. Az alulról szervez
kedő, kötelező tagságon alapuló 
Kamarát 4 szintűnek képzeli cl:

1. Kamarai csoport - települé
senként. baráti csoportonként szer
veződjön, tagja lehessen területes 
és bérkilövő vadás/ is. vezetője az 
ügyvivő.

2. Városi Vadász Kamara - a vá
rosi és a városkörnyéki települések 
l-l küldöttel képviseltessék magu
kat benne, választmánya külön ha
táskört kapjon, operatív irányítója 
az elnökség legyen.

3. Megyei Vadász Kamara - a 
Városi Vadász Kamarák köldökei
ből álljon, választmánya és elnöksé
ge meghatározott hatáskörrel bír
jon.

4. Országos Vadász Kamara - a 
Megyei Vadász Kamarák küldöttei*

A Budapesti Tavaszi Fesztivál ren
dezvénysorozatának kpretén belül 
nagyszámú érdeklődő részvételével, 
ünnepélyes külsőségek között nyílt 
meg a hazai természetfotósok kivá
ló munkáiból válogatott kiállítás 
március 21-én, a Magyar Mezőgaz
dasági Múzeumban.

Az Ars Renata kamaraegyüttes 
hangulatos kórusmüvei adtak mél
tó hangulatot a beköszöntött ta
vasznak. Szász Imre író elgondol
kodtató megnyitó beszédében rész
letesen méltatta a természet, vadvi
lág szereidének és népszerűsítésé
nek szükségességét és a szenvedé
lyes természetfotósok minden elis
merést megérdemlő munkáját. Vé
gezetül sor került értékes dijak ki
osztására. amelyeket az adományo
zók képviselői nyújtottak át a bol
dog nyerteseknek.

A kiállítás díjazottjai: dr. Alexay 
Zoltán (az M F  Co. Trading Kft. kü-

Ú L I
bői álljon, szervei a választmány és 
az elnökség.

A becsületbiróságot minden szin
ten létre kell hozni. A  döntések Va
dászati Etikai Kódex alapján szü
lessenek. egyfokú fellebbezési lehe
tőséggel. a Megyei és az Országos 
Kamarai választmány felé csak pa
nasszal lehessen élni. A  bccsülctbi- 
róságot az illetékes kamarai cso
port egy képviselője és esetenként 
megbízott két választmányi tag a l
kossa.

Zstkai litván  Makóról a Kamara 
feladataira tesz javaslatot. „A  K a 
mara harcolja ki azt a jogot, hogy a 
házi szabályzatok csak kamarai jó 
váhagyással érvényesek** - írja, 
mert ..a házi szabályzat gazdátlan 
terület. Amennyiben jogszabályt 
nem sért. az egyes pontjait a ható
ság nem kifogásolhatja. Ezért aztán 
sok minden beépíthető a házi sza
bályzatba. ami az üzlctiességet. az 
egyéni haszonszerzést, a csoport
vagy klikkérdeket szolgálja.** Leve
lében szól még az egészségügyi ren
delet korrigálásának lehetőségéről 
és a Kamara által adományozható 
cimck alapításáról (pl. Vadászka
marai Tanácsos a Vadászkamara 
Örökös Tagja).

Plachy Péter Salgótarjánból igy 
ír: „Tagja vagyok a Védegylet O r
szágos Választmányának, a megyei 
szövetség elnökségének, s e funkci
ók lehetőséget a*inak arra. hogy 
alátámasszam: új struktúra kell. 
Nap mir.l nap érzékelhető, hogy a 
régi struktúra támogatottsága csök
ken és nő egy új szervezet iránti

’93
löndija); Berta Béla (2. és 3. díj a 
I I .  kategóriában). (Fujifilm  Kft. fe
kete-fehér különdija); Demeter 
László (A  Természet Világa szer
kesztőségének különdija): Forrasy 
Csaba ( I .  díj a IV. kategóriában): 
Hajdú Zoltán (2. dij a IV . kategó
riában); Ihász Zoltán (2. dij a I I I .  
kategóriában és a Magyar Amatőr 
Fotóklubok Országos Szövetségé
nek különdija); K IS S  IM R E  Pécs) 
(2. dij az V. kategóriában, a Vadá
szati Kulturális Egyesület és a M a 
gyar V A D Á S Z L A P  szerkesvtőségé- 
nek különdija); Kopacz András (az 
Országos Magyar Vadászati Véd-
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igény, amely a felvetett megtisztu
lás, etika, szervezethez való egyéni 
kötődés valós lehetőségeit hordoz
za magában.**

Vigh János Budapestről a Kam a
ra létrehozása ellen érvel. Szerinte 
„a  teljes elképzelés nem más. mint 
a M A  V O SZ  újjáélesztési kísérlete". 
Levelében egy érdekes kívánságlis
tát is közöl arról, hogy mire lenne 
igénye egy másként gondolkodó va
dásznak. Véleménye szerint a vita
indító cikkben felvetett kérdéseket 
a jogszabályok megnyugtatóan ren
dezik, illetve rendezni fogják. Érde
kes, amit a vadás/létszám jövőbeli 
alakulásáról ír: „A z  érdeklődés fo
kozatosan átfordul majd a feltörek
vő új polgárság új szórakozásfor
mái (golf. tenisz, lovaglás, játékka
szinó stb.) felé. És akkor kezdődik 
majd el bizonyos társaságok igazi 
öntisztulási folyamata, amikor is a 
bentmaradók nagy létszámát a ter
mészetkedvelő és nem haszonhaj- 
hászó vadászok teszik ki.”  Levél
írónk sok értékes gondolatot vet 
föl. s ha mindenben nem is, abban 
teljesen egyetértünk vele. hogy ki 
kell mondani: ..a vadászat és vad- 
gazdálkodás célja az ország honos 
vadállományának az elkövetkező 
generációk számára való megóvása 
legyen!"

Valami elkezdődött, s reméljük 
folytatódni is fog. Az eddig beérke
zett véleményeket, javaslatokat kö
szönjük. és várjuk a továbbiakat! 
Mert ne feledjék, ne feledjük: Raj
tunk múlik!

F. I.

egylet különdija és megosztott 2. 
dij az I. kategóriában): Kovács Atti
la (3. dij a I I I .  kategóriában, a Ter
mészetbúvár szerkesztőségének kü- 
löndíja, a Nimród szerkesztőségé
nek különdija. I. díj a II. kategóriá
ban. I. dij a I I I .  kategóriában és a 
Nimród Fotóklub különdija); Kri- 
vanszky Árpád (a Magyar Termé
szetbarát Szövetség különdija); 
Mészáros Margit (3. díj a IV. kate
góriában); Szekeres János ( I .  dij az 
I. kategóriában, megosztott 2. díj az 
I. kategóriában és 3. dij az V. kate
góriában); Szelényi Gábor ( I .  d íj a 
V I. kategóriában): Szűcs l.ászló (3. 
dij a V I. kategóriában); Vajda J á 
nos (a F U J I F IL M  Kft. színes kü
löndija. 2. dij a V I. kategóriában, I. 
dij az V. kategóriában és a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének kü
löndija); dr. Vojnits András (a N im 
ród Kft. Vadászati Iroda különdi
ja).

EGYÜTT
KÖNNYEBB

A természetvédelem, a kutatás és 
a vadászat jeles szakemberei tar
tottak közös tanácsko;ast a hazai 
fogolyállomány megmentese erete
kében március 16 án. a Földművé 
lésúgyi Minisztériumban.

A Fogolyfcutatö Csoport és a Mi 
nisztérium Vadaszati és Halászati 
önálló Osztálya kezdeményezésé 
re osszehivott értekezlet egyfelől 
ismertette a fogollyal kapcsolatos 
kutatások eredményeit és gondjait, 
másfelől kereste a lehetőségeket a 
hasonló élóhelyoken a túzokvédel
mi program „eszkozrendszorének" 
összekapcsolására A hozzászólá
sok alapján egyetertés alakult ki a 
kutatások, vedelmi intézkedések 
szukségessegére. még akkor is. ha 
némelyik kérdésben akadtak elteró 
velemenyek A kísérleti es mmtate 
ruleteken - legalábbis a kísérletek 
kezdeti szakaszában - szigorú ra 
gadozó kontrollra volna szükség, 
amelyhez dr. Faragó Sándor prog
ramvezető kérte a természetvédők 
segítségét és támogatását, ha má
sért nem. legalább a konkrét ada
tok begyújtéséhoz és értékelésé
hez. A vita ezek után elsősorban a 
ragadozó fajok - emlós és madár - 
szerepében folyt. Abban végsóso- 
ron egységes vélemény alakult ki. 
hogy a héja egyes területeken, bi
zonyos időszakokban meghatározó 
szerepet tölthet be. így gyérítésük 
indokolt lehet. A program korcton 
belül a mintaterületeken - ahol 
csak természethú állományfejlesz
tési módszereket alkalmazhatnak - 
elvefogo csapdarendszer .beveté
sét* tervezik Bár sokkal hosszabb 
távú. de mindenképpen eredmé
nyes módszer volna Haraszty Lász
lónak, a W W F magyarországi Iro
dája vezetőjének javaslata, amely 
szerint nem egyos fajok védelmére 
kellene az erőket koncentrálni, ha
nem egyseges élohelyyédelmi 
programot kell kidolgozni így - és 
véleménye szerint csak igy - várha
tó el. hogy a kritikus szint alá csök
kent fajok regenerálódhatnak. Ter
mészetesen bizonyos fajok, igy pél
dául a fogoly is ma már nem nélkü
lözi az emberi beavatkozást, sót a 
kezdeti időszakban az állományte- 
lepitést sem. Többen javasolták, 
hogy a megfelelő törzsállomány 
beszerzéséért nem kell feltétlenül a 
tengerentúlra menni, hiszen a kör
nyező országokban van megfeloló 
kínálat, elsősorban Lengyolország- 
ban. Elhangzott továbbá az is. hogy 
a hazai telepek törzsállományának 
állategeszségugyi állapota erősen 
kifogasolhato. igy ennek pótlása el- 
odazhatatlan. Mindent összevetve 
az első kozos megbeszélést mind
végig a közös tenni akarás es fel
adatvállalás jellemezte

H. Z*.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A *

• • • • •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• • • ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• A **

TALÁLKOZÁS A TERMÉSZETTEL

5



A TRÓFEA
Vadászbolt, Debrecen  

rendkívüli ajánlata!
RÉSZLETFIZETÉSSEL
g o ly ó s  é s  sö ré te s  vad á sz fe gyve rek

1. Variéból távcsővel szerelt. 100 méterre belőtt golyós vadászfegyverek: 
-ZASTAVA 7x64
- ZASTAVA 30-06 46 000 Ft + ÁFA
- SANTA BARBARA .308 W
- SANTA BARBARA 8 x 57 IS

25 000.- Ft + ÁFA 
24 000,-Ft + ÁFA 
33 000,-Ft + ÁFA

2. Sórétes vadászfegyverek:
-TOZ 34ejektorral 12/70
-TOZ 34 ej nélküli 12/70
- ZP 149 angolagyazású 12/70
3. A vásárláshoz szükséges: 
érvényes megszerzési engedély és személyi igazolvány.
Hat havi törlesztési lehetóségf
30-40-50% befizetése mellett
13-17-15% kamat a fennmaradó összeg után.
4. HÉLLÁTOR fókuszálható vadászlámpák megrendelésre, utánvéttel: 
5520 Ft + ÁFA.
5. BAJKÁL lószer 8 as. 10-es sóréttel: 11.50 Ft + ÁFA
Az alábbi vadászboltokban vásárolhatók meg RÉSZLETFIZETÉSSEL az 
ajánlott vadászfegyverek:
- TRÓFEA Vadászbolt
4033 Debrecen, Budai N. A. u. 175 Tel.: 52/16 916
- TRÖFEA Vadász- és Iparcikkbolt
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 1-3. Tel.: 42/15 789
-VIERLING Vadászbolt
1088 Budapest. Bródy S. u. 17. Te l: 1/118 1391
-COMBAT Vadászbolt
Győr. Sarló kóz 11. Tel.: 96/26-294
A  R É S Z L E T F IZ E T É S S E L  V Á S Á R O L T  V A D Á S Z F E G Y V E R E K  

S O R S O L Á S O N  V E S Z N E K  R É S Z T !
Sorsolás: közjegyzó előtt. 1993 augusztus 20-án.
Sorsolásra kerül három darab ZEISS keresőtávcsó!

T A L Á L K O Z Z U N K  A  FeH oVá-N  IS ! ! !

VADASZOK-VADASZTARSASAGOK!
Téli ruha árleszállítása: Cím: 1185 Bp., Kassa 58. Tel.: 06/60-10-384. 

Készítünk: olívzold és terepszinú munka- és formaruhákat 
megrendelésre is.

Igény esetén közgyűlésen árubemutatót tartunk.
Az idei AGROMASEXPO (BNV III. kapu) és FeHoVa kiállításokon 

is tart a téli 30%-os árleszállítás.

LÖSZERVÁSÁR A FeHoVá-n!
Nike-Fíocchi sörétes lőszerek és 
a Mátra-vidéki Fémművek golyós 
és pisztolylószerei AKC IÓ S ÁRON a 
K20 as pavilonban, keresse az emblémát 
a KÁTAI horgász-vadász standon.

Vadászoknak, horgászoknak, 
iskoláknak, állatbarátoknak!

A  legkülönfélébb halak, hüllők, 
madarak és emlősök 

preparálása. Csontvázak, 
koponyák. Hazai és külhoni vad- 

és haltrófeák készítése.

Vadbórök és vadbór szőnyegek 
tömött fejjel! Papagájok és más 

elpusztult kedvenc állatok 
megörökítése.

KULLANCSVESZÉLY
Nem ijesztgetni akarjuk olvasóin
kat. do nem árt tudni, hogy eddig 
nem tapasztalt mértekben fertőzöt
tek a kullancsok. A hagyományo
san ismert agyhártyagyullodas 
mellett egy újabban felismert be
tegségét is terjesztenek, a Lyme- 
kórt.

Hol kell vigyáznunk?
A kullancs télen az avarban telel át. 
majd az első melegebb napsütés 
után - márciustól novemberig - 
szétszélod a nedves, sötét, sűrű alj- 
növényzetű lombos erdőkben, a fű
ben, a patak- és folyóparti fakon. 
Az alacsony bokrokon, nyilt mezó
kon és a megművelt földeken is 
előfordul. Különösen fertőzött terü
letek hazánkban: a Budai hegység, 
a Balaton-felvidék és Nyugat Ma
gyarország De bárhol, a fővárosi 
parkokban, az óvodák kertjében is 
előfordulhat.

A kullancsencephalitis
- agyhártyagyulladás

Tünete: kb. hét nappal a csípés 
után kezdődik és az influenzához 
hasonlóan zajlik le Két-négy héttel 
a csípés után következik a második 
fázis, amely súlyos: a szervezetben 
szaporodó vírusok megtámadják az 
agyat, gyulladást idéznek eió, el
pusztíthatják az agy és idegsejte
ket Magas láz. erős fájdalmak, 
eszméletlenség ós bénulások kísér
hetik. Mmden száz megbetegedés
ből kb egy halállal végződik.

Kizárólag védőoltással lehetsé
ges megelőzni ezt a fertőzést Az 
FSME-IMMUN inject a korzoti 
vagy a háziorvostól kerhetó Három 
alapoltás-sorozattal érhető el a 
98%-os védettség - három év idő
tartamra. Ezután emlékeztető ol
tást kell kérni. Az oltás terhes nők
nek is .beadható, igy a magzat is 
védelemben részesül.

Akik nem kaphatnak védőoltást, 
vagy váratlanul utaznak fertőzött 
területre, kérjék az FSME-8ULIN 
oltást. A védettség 24 órán belül ki
alakul és 4 hétig tart.

A Lyme-kór
Védőoltás nincs ellene! Tünete: a 
növekvő bórpir. amely a szeli ré
szeken terjed, míg közepén elhal

ványul. Átmérője 7 cm-nyi is lehet 
A csípés helyén kis csomócska ke
letkezik. enyhe fájdalom és égő ér
zés kísérheti. Járhat lázzal, náthá
hoz hasonlo tünetekkel. Leghama
rabb a csípés után 2 nappal, de 
mindenképpen 1 hónapon belül je
lentkeznek a tünetek, ha a kullancs 
fertőzött volt a bakténumtermesze 
tú Borrelia burgdorferivel.

A betegség gyógyítható, ha idó- 
ben felismerik és nagy adagú anti
biotikummal kezelik, kezelotlen 
esetekben kialakulnak a szóvódmé 
nyejc: savós agyhártyagyulladas. 
agyvelógyulladas. agyudeg- és 
végtagbénulás. arcidegbenulás; 
izületi gyulladás, amely három hét
től akár honapokig is lappanghat, 
vándorolhat. A szívizom-gyulladás 
nkabb szövődmény, általában 2 4 
héttel a csípés után jelentkezik 
Szuku krémmel vagy spray-vel, il
letve Protoct B vei 4 6 órás védői
met tudunk biztosítani. Nagyon 
fontos, hogy gondosan átvizsgáljuk 
a gyerekeket, magunkat, a testhaj
latokat. a mellek alját es a hajas 
fejbőrt is. (A kutyáról sem szabad 
mogfeledkezni!) Ha kullancsot talá
lunk, azonnal ki kell szedni! Tévhit, 
hogy krémmel, olajjal, vajjal, ben
zinnel kell befullasztani. mert a kul
lancs fuldoklása közben a sebbe 
oklendezi a potrohában lévő kór
okozót!

A holyes eljárás a kővetkező: csi
pesszel fogjuk meg a kullancsot, 
minél közelebb a borhoz, enyhe, 
csavaró mozdulattal óvatosan, fo
lyamatos húzással távolítsuk el. Ne 
rángassuk! Ne nyomkodjuk a pót- 
rohát. mert belenyomjuk a sebbe a 
tartalmát Utána jóddal fertőtlenít
sük a sebet, a csipeszt is. A kullan
csot égessúk el. vagy tapossuk 
szét.

Fertőzésveszély: 24 órán belül 
minimális. 48 óra elteltével 30%-os, 
de 72 óra után szinte 100% Tehát, 
mielőbb ki kell szedni a kullancsot. 
Fontos megjegyezni a csípés he
lyét és idejét!

Lékó Eta

Nem hiánycikk már a speciális ki- 
szedócsipesz. gyógyszertárakban 
is kapható, de megrendelhető 
postai utánvéttel is a forgalmazó
tól. Akit érdekel, a mellékelt meg
rendelőlapot - vagy egy hasonló
an kitöltött levelezőlapot - a kö
vetkező címre küldheti el: AQUA 
THERM GM 1399 Budapest. Pf. 
701/541.

-

MEGRENDELŐLAP
Megrendelem az AQUA THERM GM forgalmazótól az eredoti 
svéd gyártmányú kullancskiszedó csipeszt 380 Ft + postakoltség 
áron. melyet az átvételkor a kézbesítőnek fizetek.

................db Fizetendő összesen:---

Név:..........................

Irányítószám/helység: 

Utca. házszám:.........

(aláírás)

m s m m

<o

1967-ben alapítva 
S Á S K A  G M  preparátormúhelye 

o l percre a NyvQati pályaudvartól. 
Nyitva tart hétköznap 8-17 és 

szombaton 8-12 óráig 
(Jú n iu s  1 -október 1 kozott 

szombaton zárva ) 
Budapest X I I I . Balzac u 1. 1138/ 

(a  Váci út« sarok)
Telefon 120 8150



A RENDSZERVÁLTÁS(OK) 
TAPASZTALATAI

Az összeomlott pártállam roncsai 
maguk alá temették azokat a tár
sadalmi és gazdasági szervezete
ket. amelyeket az elmúlt negyven 
év során létrehozott. De meginog
tak a régen kialakult, nagy múltú 
hagyományokkal rendelkező pol
gári társulások is. Ilyen társulá
sok egyike a vadászokat tömörí
tő. a vadászat és a vadállomány 
érdekeinek képviseletét felvállaló 
egyesület, a vadásztársaság.

K ialakulásuk az 1848-as sza
badságharc után megindult nagy 
rendszerváltozáshoz kötődik, 
amikor is megszűnt a nemesség 
kizárólagos vadászati jogosultsá
ga. és a polgárosodó társadalom 
minden rétege - földtulajdonos
ként vagy bérlőként elvileg be
kerülhetett a vadászok eléggé zárt 
táborába.

Azóta több rendszerváltást át
élt ez az ország - 1919, 1945. 1956
- és a hatalomra került új elit 
szinte minden alkalomból kie
melt fontosságú feladatának te
kintette a vadászati viszonyok át
rendezését. Az ilyen hosszabb-rö- 
videbb ideig tartó átrendeződések 
során általában változott a vadá
szati jogosultságot ténylegesen 
gyakorló személyek köre. de a ré
giek közül mindig maradt egy 
olyan mag, amely hozzáértésével 
és magatartásával meg tudta men
teni a vadgazdálkodás és vadá
szat évszázadokon át felgyűlt ta
pasztalatait. nemes hagyománya
it, és volt ideje megtanítani a le
hetőséghez jutott új puskásokat 
vadászni, vadászhoz illő módon 
viselkedni.

Egy túlhaladott vagy megbu
kott társadalmi-gazdasági rend
szer lebomlása és a kialakuló új 
rend megszilárdulása közötti át
meneti időszakot a vadállomány 
mindig megsínyli. A  régi törvé
nyek már nem hatályosulnak, 
újak még nem léteznek, az állam- 
polgári fegyelem fellazul, a vadá
szok és a vadászat piciny, de 
nagyhangú demagógok kereszttü
zébe kerül, a vadállomány köz
préda lesz. így volt ez 1848. 1945 
és 1956 sorsfordító esztendei 
után. és bizton így lesz most is.

Az 1848/49-es szabadságharc 
utáni törvényhozás egy tollvonás
sal megszüntette a nemesség ezer 
éven át fennállott kizárólagos va
dászati jogát, de jó  30 esztendő
nek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
polgárosodó társadalom úrrá tud
jon lenni az anarchikussá vált va
dászati viszonyokon. Az 1872.. 
majd 1883. évben kihirdetett tör
vények a vadászati jogot a földtu
lajdonhoz kötötték, s igy lehetővé 
vált, hogy a földbirtokkal rendel

kező nemességen kívül a számban 
és anyagiakban egyaránt gyara
podó polgárság ha bérlőként is
- vadaszati lehetőséghez jusson. 
A  kor kívánalmainak megfelelő
en átrendeződött vadásztársada
lom hamarosan kialakította a ma
ga struktúráját, helyi és országos 
egyesületekbe tömörült, lapokat 
indított, kiállításokat rendezett, 
és mindent megtett azért, hogy a 
vadászokat a vad és a természet 
szeretetére. a hagyományok tisz
teletére nevelje. Hozzáértő mun
kájuk eredményeként a vadászte
rületek feldúsultak, s a korabeli 
híradások szép terítékekről szá
molnak be. Az 1919-es rendszer
változással együtt járt zűrzavaros 
állapot után a két világháború kö
zötti időszakot kiegyensúlyozott, 
megállapodott vadászati, vadgaz
dálkodási viszonyok jellemezték. 
Akkor jött 1944/45. egy újabb 
rendszerváltás. 4-5 éves átmeneti 
időszakkal. Sajnos koromnál fog
va ennek részese, tanúja is vol
tam. Az ország egész területén há
ború dúlt. az állam nem műkö
dött. a rendet a szövetséges hatal
mak diktátumai tartották fenn. A 
törvényen kívüli állapotot a nagy- 
vadállomány igencsak megsíny
lette. de az őszi-téli apróvadvadá- 
szatok elmaradása miatt a nyúl- 
törzsállomány annyira feldúsult, 
hogy szaporulata már a mezőgaz
dasági termelés biztonságát ve
szélyeztette.

Ezt a nagyvad vonatkozásban 
megtizedelt, az apróvadat illetően 
pedig feldúsult állományt kapta 
örökül az 1945. év tavaszán kiala
kuló új államrend. és egyik első 
intézkedéseként rendet tett az 
anarchizálódott vadászati viszo
nyok terén. A  földreformtörvény 
egyenes velejárójaként állam i tu
lajdonba vette a földtulajdonhoz 
kötött vadászati jogot - a földosz
tások után úgysem maradt olyan 
birtokos, akinek a tulajdona a 
200 holdat meghaladta volna - és 
az állam tulajdonosi jogosultsá
gából eredően azonnal hozzálá
tott a vadgazdálkodás és a vadá
szat megszervezéséhez. A  földm ű
velési miniszter felügyelete és el
lenőrzése mellett elismert neves 
vadászok, kiváló szakemberek 
alig négy hónap alatt kidolgoztak 
egy olyan vadgazdálkodási rend
szert. amelynek alapjai még ma 
is. majd 50 év elmúltával még 
mindig állnak, és hazánk vadgaz
dálkodását Európa-szerte elis
mertté tették. Abból kiindulva, 
hogy eredményes és okszerű vad- 
gazdálkodást csak nagy kiterjedé
sű és egységes kezelésben lévő te
rületen lehet folytatni, az orszá

got egyenként mintegy 10 000 
hold kiterjedésű vadgazdálkodási 
egységekre tagolták, ezeket je lle 
güknek megfelelő apró- vagy 
nagyvadas kategóriákba sorolták, 
szabályozták a vadászat, a vad- 
gazdáíkodás rendjét és gondos
kodtak a hasznosításról. A  kor 
hangulatának furcsa ellentmon
dásaként - gondoljunk csak a fö l
dosztásokra - a vadgazdálkodást, 
vadászatot illetően egy sajátos 
nagybirtokrendszert alakítottak 
ki. ahol a vadászati jogot nem egy 
személy vagy család, hanem egy 
alapszabály szerint működő va
dásztársaság gyakorolhatta.

Ez a vadászati jog nem volt tel
jes. mert az általános törvényi 
szabályozáson kívül a haszonbér
leti szerződés, az alapszabály szá
mos tiltást és kötelezettséget tar
talmazott. de ezek mindegyike a 
vadállomány érdekét szolgálta, 
erősítette a vadászati fegyelmet, 
és mindenkor találkozott a vadá
szok támogató egyetértésével. V a 
dásztársasági tag lehetett bárki, 
akit a taggyűlés sorai közé felvett, 
határt csak a bérleti szerződésben 
rögzített létszám maximuma sza
bott. A  vadászok zömét azok ké
pezték. akik az elmúlt rendszer
ben vadászati jogosultsággal ren
delkeztek, az új vadászok aránya 
alig érte cl a 25-30 százalékot.

Az átmeneti időszak 1949-cel 
véget ért. a diktatúra bekeményí
tett. és az 50-cs évek elején széles 
rendet vágott a vadászok sorai
ban. Sok fegyvertartási engedélyt 
bevontak, új jelentkező alig akadt
- akik jöttek, azokban sem volt 
köszönet lecsökkent a vadá
szok száma. A  vidéki pártdema- 
gógia az egész vadászatot az úri 
világ itt fclejtődött csökevényé- 
nek minősítette, de mint az or
szág ellátásába besegítő vadhús- 
termelő mezőgazdasági mellék- 
ágazatot - megtűrte. Elérkeztünk 
a mélyponthoz.

És megint jött egy rendszervál
tás 1957-ben. Első intézkedései 
között került sor a vadászati v i
szonyok újbóli rendezésére. K i 
hirdetésre került az 1957. évi 43. 
sz. tvr.. amely hatályon kívül he
lyezte az 1883. évi X X .  törvény 
még életben lévő cikkelyeit, és 
egyebek mellett, az addig uratlan 
dologként kezelt vadat - a Szov
jetunió jogrendszerének példájá
ra - állami tulajdonná nyilvání
totta. államosította. Ez az európai 
joggyakorlatban addig még pél
dátlan rendelkezés - a többi ke
let-európai államok is csak a het
venes években alkotlak hasonló 
törvényeket - az államnak, mint 
tulajdonosnak még nagy obb bele

szólási lehetőséget biztosított a 
vadgazdálkodás, a vadászat ügye
ibe. Vajon ezért-e. vagy mert 
olyan személyiségek maradtak- 
kerültek irányítási és felügyeleti 
pozíciókba, akik hivatástudattal 
párosult szakértelemmel egész 
életükben a vadászatot szolgálták
- elkezdődött az az aranykor, 
amely a Vadászati Világkiállítás
sal teljesedett ki.

D ivatba jö lt a vadászat. Társa
dalmi rangot jelentett egy-egy ne
vesebb vadásztársaságba bekerül
ni, és a protokollvadászatokon 
részt venni, és a vadászok táborá
ban elkezdődött egy lassú, akár 
nemzedékváltásnak is nevezhető 
átrendeződés.

Eltűntek a tapasztalt, nagy te
kintélyű falusi vadászmesterek, 
elnökök, a vásott kalapú. gumi
csizmás vadőrök, s jöttek he
lyettük az alig 1-2 éves vadász
múlttal rendelkező helyi hatal
masságok. „vadásztató-vadte- 
nyésztő" hivatásos vadászok. Az 
olcsó, külterjes vadgazdálkodást 
kiszorította egy igen költséges 
vadtenyésztői szemlélet, s ennek 
velejárójaként megindult egy jö 
vedelemszerzésre irányuló ten
dencia.

Itt tartunk most. legújabb rend
szerváltásunk átmeneti időszaká
ban. kissé szétzilálva, egy csökke
nőben lévő vadállomány gazdája
ként. M int eddig minden rend
szerváltás átmeneti időszakában, 
most is felerősödtek a vadász- és 
vadászatellenes hangok. A  nagy 
hirtelen szerephez jutott, egyéb
ként teljesen tájékozatlan szóno
kok fölényes nyegleséggel tőrnek 
pálcát a vadászat jelenlegi struk
túrája felett, a bukott rendszer ki
váltságosainak. kegyeltjeinek ki
áltva ki a vadászokat, kétségbe
vonva hozzáértésüket, vad- és ter
mészetszeretetüket. Mögöttük pe
dig - esetleg szakértőknek álcáz
va - ott állanak azok a hivatali, 
gazdasági érdekcsoportok, vá lla l
kozói rétegek, akik nehezen tit
kolt türelmetlenséggel várják azt 
a pillanatot, amikor bclülkcrül- 
hetnek az annyira támadott és 
annyira áhított hatalmi körbe, 
amit a vadászati jog birtoklása je 
lent.

Tú l fogjuk élni ezt is. A  régi 
rendszerhez kötődött, annak kí
vánalmaihoz alakított struktúrán
kon változtatnunk kell. de a vad- 
gazdálkodás és vadászat tényle
ges gyakorlata bennünket, szen
vedélyes vadászokat nem nélkü
lözhet, mert egyszerűen szükség 
van ránk.

Dr. Nagy l.ajos
Debrecen
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VADÁSZATI ÖKOLÓGIA 6
Táplálékláncokból táplálékhálózat

Az előzőekben vázoltuk az életkö
zösség tagjai közölt állandóan 
fennálló tipikus táplálkozási(trófi- 
kus) kapcsolatok, s c szempontból 
a biocönózis tagjait termelő, fo
gyasztó és lebontó szervezetek cso
portjába soroltuk

láncot kapunk. A  mi vadfajaink 
szinte kizárólag ilyen tápláléklánc 
tagjaiként élnek élőhelyükön, az 
adott életközösségben (noha a sor 
végén nagytestű szőrmés vadjaink 
esetében nem a ragadozók, hanem 
a vadász, sajnos sokszor a vadorzó.

termelő (produceri*.)
zöldnöv^ityek

biocftnó/is— fogyasztók 
állal

V

növényevő eUódlcgcs 
jlljtcvö másodlagos 

^  ragadozó harmadljgos
dog- és korhadekevök 
rekuperálók

x
fog> asztok

M»on/<>(rcducens »  dekompon áló) 
mikroorganizmusok

Ha ebből kiragadunk egyes jelleg
zetes táplálékforrású fajcsoporto
kat és a közvetlenül egymáshoz kö
tődőeket egy sorba rendezzük, úgy 
tipikus táplálékláncokat kapunk. 
Ha pl. egy-egy kizárólag zöld nö
vénnyel (pl. levelekkel) táplálkozó 
állatcsoporthoz az azokat zsákmá
nyoló állutcvőkct sorakoztatjuk fel, 
majd a sor végén az előbbiekből 
táplálkozókat vesszük számításba, 
úgy egy tipikus növényevő táplálék

sérült vagy beteg egyed, máskor pe
dig a dögevők vagy a lebontó mik
roszervezetek állnak). Másféle táp
láléklánc gyakoribb a talajban, il
letve az avarban: itt ugyanis nem a 
zöld növényből indul ki a táplálék- 
lánc. hanem az elhalt szervesanyag
ból (korhadékból, rothadékból, 
szerves üledékből, detrituszból): az 
ilyen detritikus tápláléklánc kor- 
hadékcvökkcl kezdődik s azért fon
tos a rendszer számára, mert meg-

E D
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Egy tölgyerdö táptófókhálózata 

és ebben a csúcsragadozók ellenőrző szerepe

/  4 /
A  mindonevő vagy többféle táplálékot fogyasztó állatok az egyszerű 

táplálékláncokat bonyolult táplálékhálózattá szövik

mégis zöld növény egyes részeiből 
(makk, kukorica) származik? Vagy 
hol a helyük a trófikus rendszerben 
a parazitáknak ill. a dögevőknek? 
Előbbiek abban különböznek a ra
gadozóktól. hogy nem ölik meg 
gazdaszervezetüket, hanem annak 
testéből szervcsanyag-morzsákat 
csipegetnek s igy táplálékforrásu
kat hosszabb ideig „éln i hagyják” . 
A  dögevők és korhadékevők vi
szont az elhalt szervesanyagból a 
rendszer számára testükben újból 
élő biomasszát hoznak létre, s igy 
jogos ezeket visszamentő (rekuperá- 
ló) szervezeteknek nevezni. A min
denevők, paraziták és elhalt szer- 
vesanyaggal táplálkozók mind
mind megzavarják a tipikus cgyc- 
nesvonalu táplálékláncokat, azok 
között keresztezéseket és csomó
pontokat hoznak létre azaz egy élet- 
közösség tagjai között kialakult 
egyszerű tapláléklánc-kapcsolato- 
kat bonyolult táplálékhálózattá szö
vik. tzzel ugyan nagyon is megne
hezítik az életközösségben a trófi
kus kapcsolatok féltérképezési 
munkáját és az események nyo- 
monkövetését, azonban a táplálko
zási kapcsolatok sokfélesége egy
ben az ökológiai rendszer viszony
lagos stabilitását (ökológiai egyen
súlyát) is biztosítja (vagy legalábbis 
hozzájárul ahhoz).

A  vadászható állatok nem egyed
uralkodók tehát a vadászterületen, 
az élőhelyükön, hanem az ott talál
ható életközösség növényevő, állat
evő, ill. mindenevő tagjaként csak 
(emberi megítélés szerint minden
esetre jelentős) szereplői az ökoló
giai rendszerben nap mint nap le
zajló eseményeknek, köztük a táp
lálékhálózaton keresztül zajló 
anyagkörforgásnak (amelyről soro
zatunk következő cikkében fogunk 
áttekintést nvújtani).

Dr. Széky Pál

A három fö tápláléklánctípus.
Az élösködö típus abban is eltér 

a másik kettőtől, hogy az egymást 
követő tagok tosttömege nem nö. 

hanem csökken

gyorsítja a természet hulladékainak 
a lebomlását és ezzel az ökológiai 
rendszer egészére oly jellemző 
anyagkörforgalmat.

Természetesen az eddigiekben 
csak a legtipikusabb esetekről volt 
szó. M ivel az életközösség tagjai 
korántsem mindig tipikus növény
evők, állatevők vagy ragadozók, ha
nem igen sok az időszakosan vagy 
állandó jelleggel mindenevő (omni- 
»ora) állatfaj, ezért a trófikus szin
tekbe sorolás is sok vitára adhat a l
kalmat. Hova soroljuk pl. a rókát, 
amely rajzáskor a cserebogarat is 
megeszi, de az állati tetemet sem 
veti meg. Vagy hova soroljuk a vad
disznót. amely tipikus mindenevő
ként talajlakó állatokat fogyaszt, de 
a gombát is megeszi, fő tápláléka
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A TRÓFEABÍRÁLAT  
ŰJ R EN D SZER E

Az új miniszteri rendelet 17., 18., 
19. paragrafusa szabályozza a tró
feabírálat felépítését és működési 
feltételeit. Remélhetőleg meglesz a 
lehetőség arra. hogy visszaszerez
zük a magyar trófeabirálati rend
szer nemzetközileg elismert rangját. 
Az új szabályozás lehetőségének 
anyagi feltételét a földművelésügyi 
alapokról szóló törvény teremtette 
meg. amely önálló alapként ismeri 
el a Vadgazdálkodási Alapot. Az 
alap egyik forrásaként a trófeabírá
latból befolyó dijat jelöli meg. Ez a 
törvény mondja ki. hogy a „trófea- 
bírálati tevékenységgel kapcsolatos 
igazolt költségek" az alapból kerül
nek megfizetesre. E  mondat azt je
lenti. hogy - megelőzve a nehezen 
születő vadászati törvényt állami
lag elismert rangot kapott a hazai 
trófeabírálat. A jövőben (május I- 
jétől) tehát egy országos hatáskör
rel rendelkező Országos Trófeabí
ráló Bizottság és megyénként egy, 
azaz 19 megyei trófeabíráló bizott
ság M T B  - működhet. Tehát meg
szűnnek a különböző „szponzorok" 
által működtetett országos kihelye
zett. illetve a megyei bizottsággal 
összevont OTB-részlegek.

A megyei bizottságok az FM  M e
gyei Földművelési Hivatalok kere
tében működnek, a megyei vadá
szati felügyelő irányításával - aki 
egyben a bizottság elnöki teendőit 
látja el. Minden bírálati dii a Vad
gazdálkodási Alapba kerül, a mű
ködési költségeket az alapból utal
ják át. Az MTB-ok működési jogo
sítványa - amennyiben a működési 
szabályzatban előírt feltételeknek 
megfelelnek - kiterjed a hazai 
sportvadászok, illetve a hazai és 
külföldi bérvadászok trófeáinak el
bírálására egyaránt. A  birálóhelyek 
legtöbb helyütt megmaradnak. A 
bizottságok nyitva tartási rendje - 
igény szerint - megyénként válto
zik. de a forgalomhoz rugalmasan 
alkalmazkodik. Egész éves nyitva 
tartással az OTB-on kívül csak a 
székesfehérvári, a győri és a keszt
helyi bizottság működik. A többi 
bizottság csak főidényben, de ha
vonta legalább egy meghatározott 
napon végez bírálatot, mert az új 
rendelet értelmében a hazai sport
vadászok részére is kötelező a trófe
ák bemutatása az elejtést követő 
egy hónapon belül.

A rendelet egységesen írja elő a 
hazai és külföldi vadászok részéről 
fizetendő bírálati dijakat. Hazai va
dászaink nagy megütközéssel fo
gadták ezt a drasztikus emelést, és 
törvénytelennek tartják. A  pénzügy
minisztérium állásfoglalása szerint 
ugyanezért a tevékenységért nem 
lehet kétféle dijat felszámolni. Saj
nos. az emelés mértéke arányban 
áll a bírálati szervezet fenntartási 
költségeivel. A bemutatási kötele
zettséget rendelet írja elő, tehát el
mulasztása esetén a megyei fel
ügyelő szabálysértési eljárást kez
deményez. amelynek a következmé
nye a vadászjegy bevonása lehet.

A bírálati díjtáblázat a rendelet 
(9. sz.) mellékletében hiányosan je 
lent meg. mivel csak az érmes trófe
ák bírálati diját tartalmazta, áfa 
nélkül.

A  rendelet nem részletezte a mí
nuszpontos és idényen kívül zsák
mányolt trófeák után a szankcioná
lás módját. A korábban bevezetett, 
és jó l bevált pénzelvonásos rend
szert csak az új vadászati törvény
ben lehet szabályozni. A  rendelet 
módot ad viszont arra, hogy a -2 és 
-3 pontos trófeák esetében a hazai 
elejtő ellen a vadászati felügyelő 
szabálysértési eljárást kezdemé
nyezzen. Külföldiek vadásztatásá
nál előforduló szabálytalanságok
Íszakszerű gazdálkodást sértő tévé- 

enység) esetén megtiltható a bér
vadásztatás. sőt ismétlődő esetek
nél akár a bérleti jogviszony is fel
mondható.

Az egyre nehezedő gazdasági-, 
valamint a hisztérikus nagyvadlét

szám-apasztási kényszer miatt a 
szankcióknak egyre kisebb a hatá
sa. A bevezetett új szabályozás ter
mészetesen nem találkozhat min
denki egyetértésével. A  bírálati te

vékenységet érinti a golyóérett ba
kok vadászati idényének módosítá
sa. Ez nagy riadalmat és nemtet
szést váltott ki mind a vadásztatók, 
mind a vadkereskedők körében. 
Szerintük ez a rendelkezés felmér
hetetlen anyagi veszteséget fog je
lenteni, és sok társaságot a padlóra 
küld, mert jószerint ez jelenti az 
egyetlen bevételi forrást. Aki figye
lemmel kiséri - az utóbbi két évti
zedben - őzeink mennyiségi és fő
leg minőségi alakulását, az tudja, 
hogy miként fejlődött föl és omlott 
össze a jobb sorsra érdemes vadfa
junk állományminősége. Félretéve 
az öröklődési tényezők jelentőségé
ről évek óta folytatott akadémikus 
vitát, ismerjük cl végre, hogy a 
nagy öregjeink által nango/.tatott

úgynevezett „tudománytalan" selej
tezési elvek helyett ma sem tudunk 
a gyakorlat számára jobb módszert 
ajánlani. Fogadjuk cl egyelőre, 
hogy az agancs mint anatómiai „lu- 
xusképződmény", jclzőértékkcl bír 
az egészségi állapotra, a konstitúci- 
óra vonatkozóan. Az az egyed, 
amely egy biotópon azonos életfel
tételek mellett az átlaghoz viszo
nyítva jobb agancsot fejleszt, jogo
sult legyen arra, hogy az utódnem- 
zésben nagyobb szerepet kapjon, 
mint a gyengébb fajtársai. Ha évek 
során minden májusban, minden 
területen - a minél nagyobb bevétel 
érdekében - ezeket az egyedeket 
emeljük ki az állományból, nem 
várhatjuk, hogy az állomány minő
sége javuljon. Ne folytassuk azt az 
elítélendő gyakorlatot, hogy a fá- 
cánteriték növelése érdekében 
egyedül a szerencsétlen őzek lelö- 
vetéséből teremtsünk elő pénzt. Az 
évek során már sokan azt is elfelej
tették, vagy meg sem tanulták, hogy 
mi a „golyóra érett" fogalom. A  va
dászat gyakorlatában minden 
egyed akkor golyóérett, ha az állo
mánykezelési szempontok alapján 
kiemelhető az állományból. Vagy 
azért, mert láthatóan gyenge vagy 
beteg, azaz az átlagnál gyengébb 
vagy rendellenes (selejt) agancsot 
(szarvat) növeszt, illetve elörege
dett. tehát megérett a golyóra.

A  kereskedelmi megfogalmazás
ban - és sajnos ma ez terjedt el ná
lunk - kizárólag a kiváló minőségű 
és nagyságú trófeára használjuk a 
golyóérett elnevezést. (Például ko
ronás szarvasagancs, amely leg
alább 9-10 kilós ezüst- vagy ara
nyérmes. dámlapát. amely legalább
3 kilós és érmes minősítést ér el, 
özagancs, amely kiskoponyával 
meghaladja a 450 grammot, muf
loncsiga. amely 80 centiméternél 
hosszabb.)

Az egységes értelmezés érdeké
ben az alábbi megfogalmazást java
solom: Golyóérett az a szarvas- és 
dámbika, illetve muflonkos és őz- 
bak, amelvnek agancsa, illetve a 
szarva a fajra jellemző szabályos
formát és nagyságot mutatja, elérte 
azt a fajára jellemző életkort, ami 
után már erősebb agancsot, illetve 
szarvat nem növeszt. Természete
sen a trófea nagysága az életkor 
függvényében élőhelyenként változ
hat. Őz esetében fogadjuk el, hogy 
golyóérett az a bak, amely legalább 
hétéves, és szabályos agancsa meg
haladja a 100 CIC-pontot. A  gya
korlatban ez azt jelenti, hogy a kis* 
koponyás agancs súlya lefőzés után 
24 órával legalább 360-380 gram
mos. és az ágak átlaghossza megha
ladja a 2.0 centimétert. Tehát a 9 
éves. vagy öregebb bak. amelynek 
agancsa még kapitális, de hanyatló 
(visszarakott) formát mutat - azaz 
az ágak hossza nem hosszabb 2,0 
centiméternél - nyugodtan elejthe
tő.

Szidna! László 
O T B  elnöke

A kereskedelmi megfogalmazásban - és sajnos ma oz terjedt el nálunk - ki 
zérólag a kiváló minőségű és nagyságú trófeára használjuk a golyóérett elne

vezést.

Az érvényes trófeabirálati dijak (1993. február I-jétől)

Bir. dij áfa összesen

Szarvas nem érmes 1200 300 1500
érmes 1500 375 1875

Dám nem érmes 1200 300 1500
érmes 1500 375 1875

Őz nem érmes 800 200 1000
érmes 1100 275 1375

Muflon nem érmes 1200 300 1500
érmes 1500 375 1875

Vadkan nem érmes 600 150 750
érmes 900 225 1125
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Kettnet
NIMRÓD

KERESKEDELMI KFT.

Központ és  nagykereskedelem  
1068 Budapest, Sza lm ás P. u. 4-6. 
Te lefon : 122 9830. Fax: 142-8887

AKTUÁLIS
LÁTOGASSON M EG  M IN KET  A FeHoVa 

K4-ES PA V ILO N JÁ BA N . AHOL 
S P E C IÁ L IS  FEGYVER- ÉS  LŐ SZER 

Á RU VÁ LA SZTÉK U N K  
ÉR T ÉK ES ÍT ÉSÉV EL  V Á R JU K  KED VES 

VÁSÁRLÓ INKAT
Kérjük keressen fel bennünket.

Várjuk  ö n t az alábbi üzleteinkben:
Bu d ap es t V I., A nd rássy  út 12. Tel.: 132-3180 
Pécs , Bajcsy-Zsilinszky út 3. Tel.: 72/13-904 

M isko lc, A d y  E. u. 5. Tel.: 46/343-701 
Szeged , Tanácsköztársaság  u. 9. Tel.: 62/312-782 

G yöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: 37/311 -898 
Za laegerszeg , Tom pa u. 1. Tel.: 92/13-523 

M ezőkövesd , Dózsa Gy. út 2. Tel.: 40/12-011

ROMÁNIA - KELET-UKRAJNA

CÉDRUS KFT
ERDŐ-VADGAZDÁLKODÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

SZEGED,
, KOSSUTH LAJOS SGT. 46. TEL./FAX: 62/481-561

VADASZTATÁS-VADÁSZATSZERVEZÉS10% JUTALÉK

VADÁSZATNÁL, HORGÁSZATNÁL 
NÉLKÜLÖZHETETLEN 
VÍZHATLAN 2 RÉSZES 

(MUNKA)RUHÁT

MOST CSAK 2200 FORINTÉRT
ÁRUSÍTÁS A FeHoVá-N, VAGY

1036 Budapest, Pacsirtamezó u. 45. sz. 
Horgászboltban, vagy utánvéttel, telefon: 168 2121

M IN D E N K IN E K !
MINDENT EGY HELYEN!

Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni vásárlók részére: 
Sörétes ós golyós vadászfegyverek •  Ónvédelmi 

maroklőfegyverek •  Gáz- és riasztófegyverek és ezek lőszerei •  
Horgász- és ruházati cikkek

KEDVEZŐ ÁRON 
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Helyi műhelyünkben vállaljuk a fegyverek szakszerű javitását, 
bevizsgálását, belövését, távcső szerelését és hatástalanítást.

DE HOL?
AZ A R A N Y F Á C Á N  V A D Á S Z  H O R G Á S Z  Á R U H Á Z B A N  
É S . . .  S Z E R E T E T T E L  V Á R JU K  Á P R IL IS  2 9 .- M Á JU S  2. 
KÖZÖTT A  FeH oVá-N , A  B N V  K4-ES P A V IL O N JÁ B A N

A K Á D Á R  UTCÁBAN  
A  NYUGATI PÁLYAUD VAR M ELLETT.

S 2 E N J HUB£^TU5
m

„SZENT HUBERTUS"
Olasz-Magyar Kft.

V A D Á S Z B O L T  K Ö Z P O N T
7400 Kaposvár, 7400 Kaposvár, Toponári u. 39.
Fó  u. 40. Tel.: 82/ 21-207,82/15-252
Tel.: 82/18-954 Fax: 82/15-252

S Z E N T  H U B E R T U S  M IN D E N  V A D Á S Z T  M E G S E G ÍT ! 
B E R E T T A  •  B E N E L L I •  F A B A R M

sö rétes  vadászfegyverek , V A L T R O  riasztó-gázfegyverek és 
a B Y  JA G U Á R  fegyvero la jak  kizárólagos m agyarország i

képvise lő i 
S Z E R E T E T T E L  V Á R JÁ K  Ö N T  A  FeH oV a 

1993. április  28.-m ájus 2-áig nyitva tartó  k iállításán a K IV-
es  pavilonban.

Fegyverek , sport- és  vadászijak, vadászati fe lszere lések  ár
engedm énnye l. nagy választékban m egvásáro lhatók. 

V árjuk  kiváló vadászati ós szo lgáltatási lehetőségekkel ren 
delkező V A D Á S Z T Á R S A S Á G O K  fe la ján lása it az 1993/94-es

vadászati szezonra.
A  „S Z E N T  H U B E R T U S "  Kft. a FeH oVá-n is 

IG A Z I T E L IT A LÁ LA T !



Koncepciós perben, de nem haragban
Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, 
hogy megmondjuk, a Fidesz Zöld 
Frakciójának szerkesztőségünkbe 
küldött „vadgazdálkodási koncep
ció ja" bukásra áll. Korántsem csu
pán azért állítható ez. mert nálunk 
igy szokás, hiszen könyvtárakat 
tölthetnénk meg mindenféle gya
korlati alapot nélkülöző, világmeg
váltó programokkal, egetverö kon
cepciókkal. Olyanokkal, amelyek 
kiagyalóin kívül senkinek nem tet
szettek. soha be nem váltak.

Talán nem érdemelné meg a drá
ga papírt sem egy normális ország
ban. de nálunk azért merőben más 
a helyzet, mert itt - úgy tűnik an
nak van igaza, aki hangosabban or
dít. A  26 oldalas anyag kísérőleve
lében kritikát, megjegyzést, kiegé
szítést kémek, ennek - tekintettel 
arra, hogy hasonlókat a kormány
zópárt szakértői csoportjának egyik 
anyagával kapcsolatban is megtet
tünk - ezúttal is eleget teszünk, ha 
úgy tetszik, nem rejtjük véka alá.

Fgy szabad országban lehet bár
kinek, bármiről, bármilyen koncep
ciója. de ha már bármiféle változta
tást javasol, vagy politikai eszkö
zökkel el is akar érni. akkor nem 
mondhat le a szakmai megalapo
zottságról. nem teheti túl magát az 
egyszeregyen és csak ellenőrzött 
adatokból vonhat le bármilyen kö
vetkeztetést. Különösen akkor igaz 
ez, ha mindezeket érvként használ
ja. mindnyájunk meggyőzésére. 
Egy magára valamit is adó szakem
ber nem keverhet össze fajokat, he
tet. havat, nem kerülhet számozott 
fejezeteivel egy anyagon belül el
lentmondásokba. „Tudományossá
gát”  nem a magyarul is egyértelmű
en kifejezhető idegen szavak lép- 
ten-nyomon történd pötyögtetésé- 
vel „hitelesíti", hanem világosan, 
egyértelműen fogalmaz. Kötelező 
ez mindenki számára, aki nem ma
gának ír.

Idézet a bevezetőből: « . . .H a
zánkban a : elm últ évtizedekben fo ly
tatott vadgazdálkodás-vadászat gya
korlata (tagadhatatlan eredményei 
m ellett) számos nagyon súlvos prob
lém át okozott és okoz továbbra is. A 
cél világos: megőrizni a  hazai vadál
lomány minőségét, de úgy. hogy a 
vadgazdálkodás nem lehet politikai 
célok, és egyes kivételezett társadal
m i csoportosulások kizárólagos érde
keinek alárendelve. . . "

A  céllal mindenki bízvást egyet
érthet. ebben vita nincs. A  gond 
azonban a „célratartással" van, 
ugyanis bármennyire egyértelműen 
rajzolt a céltábla, nem lehet tízest 
lőni logikai bukfencekkel, fühöz-fá- 
hoz kapkodva, óriási bakugrások
kal. amely a hozzáértő számára 
egyszerűen követhetetlen.

Az énként használt nagyvadállo- 
mány-becslési adatok négy évvel 
ezelőttiek, mintha itt nem történt 
volna azóta az égvilágon semmi. 
Ezek után arra a következtetésre 
jutnak, „hogy lényeges volna annak 
pontos ismerete, hogy mennyi is va
lójában a hektáronkénti vadkár

nagysága a mezőgazdasági és az er
dőgazdasági területeken. Sajnos, er
re vonatkozó, az ország egészére vo
natkozó egységes szerkezetű, részle
tes adatok nincsenek. Feltételezhető, 
hogy (1987. évi hozam és költségszin
ten!) az erdeinkben keletkezett károk 
összegei hektáronként 100 000 és 
700 000 forin t közölt ingadoztak. 
Napjainkra, nagy fatermoképességü. 
értékes állom ányokban elérheti a 
m illiós nagyságrendet is. egy értékes 
tölgyesben óvatos becslések szerint 
2-3 m illió fo rin t is lehel a hektáron
kénti vad k á r..."

Remélhetőleg ebből nem tesznek 
„országos”  adatok, mert vadkár ott 
van, ahol a vad él, lévén növény
evő, és az marad országosan is, a 
világ minden táján, a politikától 
függetlenül. De ez nem nemzeti 
sorskérdés, hiszen nincs mindenhol 
tölgyerdő és szarvas sem. Egyéb
ként az egész anyagban a 36 va
dászható vadfaj helyett jószerint 
csak a szarvas a „vad ” , kivéve né
hány más kiirtandó és betiltandó 
fajt, amelyekkel igy további gond 
nem lesz. Hasonlóan nincs adat az 
erdőt rontó más alacsonyabb rendű 
állatfajok kártételeire, az aszályra, 
az ember pusztításaira, a falopások
ra. erdőtüzekre, amelyek nagyság
rendjére - nem az 1987-es hozam és 
költségszintre vonatkoztatva - né
hány számadat jellemző lehet. 
1992-ben július I. és augusztus 26. 
között erdő- és mezőtüzekhez 4278 
esetben vonultak ki a tűzoltók 
I I  I3S járművel, és az oltásban
49 901 személy vett részt, és a tüze
ket eloltották. M i lenne, ha tevé
keny munka nélkül még ma is vitat
koznának, a károkozók ellen kon
cepciókat gyártanának, amelyek 
azok kiirtását eredményeznék?

Vajon melyik névtelen hozzáértő 
szakértő találta ki, hogy az apróva
das területeken az üzemterveket a 
M A  V O SZ  hagyta jóvá, és a nagy
vadállomány akkor kezdett túlsza
porodni, a mezei nyúl és a fogoly 
pedig „csökkenni"? Ami pedig a 
természetes vadeltartó képességet - 
azóta sem tisztázódott, mi a fene ez
- meghaladó nagyvadlétszám mes
terséges kiegészítő takarmányozá
sát illeti - név szerint is visszakeres- 
hctöen - nagy szakmai tudássá) 
rendelkező, igaz kissé feledékeny 
erdőmémök urak írták elő az üzem
tervekben. Ha meghatározható, ter
vezhető, leírható fogalom volna az 
úgynevezett természetes vadeltartó 
képesség, akkor térítendő erdei kár 
csak efelett „keletkezhetne". Ezt 
kellene mielőbb tisztázni, hiszen 
ma már a klasszikusnak tűnő meg
fogalmazást. a 75 hektáronként 
egyetlen szarvasegységet sem fo
gadják el nagyon sokan. A  szarvas 
pedig nem magányosan élő állat, 
minél jobban veretik egész évben, 
annál nagyobb csapatokba verődik, 
mert nagyobb a biztonságérzete.

Miért kellene elhinnünk, hogy a 
szalonkavadászat idejét múlta? M a
gyarázzák ezt meg (Dél)-Európá
ban. ahol százezrével hálózzák a

szalonkákat, szemben a hazai ezer 
körüli egész idényben esett mada
rak számával. A  fogollyal kapcso
latban az aktív védelem és nem a 
passzív tiltás a megoldás. A  balkáni 
gerle és a vadgerle összetévesztése 
azonban már akkora szarvashiba, 
amelyet a sokat ostorozott vadász- 
vizsgán sem lehet büntetlenül elkö
vetni. Ezek után már csodálkozni 
sem lehet azon. ha valaki kijelenti, 
hogy a szerzett tulajdonságok örök
lődnek és tönkreteszik a génállo
mányt. A  fácánt - hiszen minden 
bizonnyal arról van szó - nem a 
kommunisták, hanem az argonau- 
ták hozták be Európába, a kis- 
ázsiai Colchisból. Azóta tenyésztik 
mesterségesen és természetes körül
mények között egyaránt, mindenfé
le genetikai károsodás nélkül. A 
muflonok sorsának javasolt megpe- 
csételésére álljon az idézet: . . . .  kár
okozása jelentős, ezért elengedhetet
len. hogy a  betelepített állom ányokat 
a  jövőben fe lszám o lják ..." Vajon 
kik? A  vadászok? A  Fidesz? Ebben 
az irtóhadjáratban épeszű ember 
partner nem lehet! A  többieknél 
vagy elmúlik, vagy orvosi kezelést 
igényel a vámpírokat leköröző vér- 
szomj. A  birkafélék „bűnösségéről" 
már Aiszopos is mesélt.

Ezek után a vadászterületek java
solt 300 hektáros „nagyságú" terü
letén már csodálkozni sem lehet, 
sem azon. ha valaki azt jelenti ki, 
hogy a vad tulajdonjogának az 
uratlanság a jó, a „rés nullius". Ha 
igy megy tovább, amúgy is azzá vá
lik, sőt hovatovább - sajnos - ma is 
az.

Véleményük szerint a vadászati 
jogot a földtulajdonhoz kell kötni, 
viszont meg kell szigorítani a vadá
szati jogosultság feltételeit, a va
dászvizsgát. Ugyan néhány helyen 
igaz az, hogy „az úgynevezett va
dászmesterek vagy fővadászok sem 
bimak semmiféle vadgazdálkodási, 
vagy agrár-erdészeti ismereteket 
adó iskolai végzettséggel...", de 
ugyanennyi igaz azokra is, akik 
igenis rendelkeznek a legmagasabb 
képesítésekkel is. Egyébként ugyan
így igaz ez az élet bármely más te
rületére, például egyes szakterüle
tek első embereire, mind a rend
szerváltás előtt, mind azután. A 
szakképesítést alapvető feltételnek 
kell megszabni mindenhol, még a 
„koncepciókészitőknél" is.

A  hivatásos vadászokat függetle
nítenék a vadásztársaságoktól, bé
rük a területbérbe volna építve 
(amely másutt a földtulajdonosokat 
illeti), és a munkáltatói jogokat a 
szakmai felügyelet gyakorolná. Ha 
ez nem valósítható meg - és miért 
is volna akkor minden vadgaz
dálkodási egységnél (300 ha) leg
alább középfokú végzettségű szak
ember végezze a szakmar irányítást. 
A  Vadgazdálkodási Alapra tovább
ra is „haragszanak", mert a célok 
más alapokból is megvalósíthatók.

A javasolt jövőkép illetve képlet 
aránylag egyszerű: a területes va
dásztársaságok alakuljanak át bér-

kilövőkké és ezek éves szerződése
ket kössenek a vadgazdálkodási 
egységekkel az igényelt társas vadá
szatokra, vagy egyéni „vadkilövés
re" (sic!). Mindezeket a megyei és 
országos érdekvédelmi szenek 
„fognák össze". M ivel Ausztriában 
a terület bérleti d ij 100-1000 A TS/  
ha, nálunk legalább 800 forintot 
kellene fizetni szerintük, mert ma. 
még a díjak alacsonyak. A  hektá-* 
ronkénti nyereséget erdőgazdasági 
területeken 348, vadgazdaságok 
esetében 255 forintban határozza 
meg az ominózus anyag. A  vadász- 
társaságok pénzmaradványaira 
nincs adat, csak annyi, hogy jelen
tősen csökkent. Vagyis az elérhető 
bevételnek több mint kétszerese 
volna a bérleti díj, ami bombának 
mondható, de üzletnek semmiképp.

Az önkormányzati tönény vo
natkozó passzusát, amely szerint a 
vadászati jog haszonbérbeadásából 
származó bevétel az önkormányza
tok bevételeit gyarapítja, el kell tö
rölni, helyette az önkormányzatok 
adó formájában részesülhetnének a 
vadgazdálkodás bevételeiből. Az 
viszont nem derül ki, hogy hogyan, 
kitől milyen jogcímen stb.

Természetesen mindezeken kívül 
az itt felsoroltaknak a sokszorosa 
van az anyagban, helyhiány miatt 
csak ízelítőt adhattunk, amely talán 
tükröz egyfajta szemléletet. Nem 
hisszük, hogy működőképes mo
dellt tud létrehozni az, aki egyfelől 
ferdeszemmel tekint mindenre, 
másfelől olyan könnyen túlteszi 
magát az utánjáráson, az adatok 
pontosításán, ellenőrzésén, alap
igazságokon. Kiragadott példákból 
nem lehet általánosítani, az egyedi 
és az általános jelenségek értékelé
se rendkívül széles látókört igényel, 
és nem nélkülözhetők a szakmai és 
szakirodalmi ismeretek sem. Ha va
laki szívből utálja a zümmögést és a 
méhcsipést, lehetőleg ne vállalkoz
zon a magyar méhészet megrefor
málására, bármilyen szükséges is a 
változás, mert az utóbbin nincs is 
vita. Különösen gondot okoz ez egy 
ellenzéki pártnak a választások 
előtt, hiszen a megalapozott prog
ram alapján döntenek majd a vá
lasztók, kire adják a voksukat. M in 
den bizonnyal arra, akinek jobb, 
felkészültebb a programja. Ez a to
tális zűrzavart okozó problémahal
maz sem a vadnak, sem a vadász
nak, sem senki másnak semmi jót 
nem hoz, a mai gondokat pedig 
nem „továbbragozni", hanem mi
előbb megoldani volna szükséges. 
Építkezni csak biztos alapokra le
het, rendkívül egyszerűen: megtar
tani, ami jó, elvetni, megváltoztatni 
azokat, amelyekre az idő rácáfolt. 
Nem olyan ez, mint a hagyomá
nyos mosópor, amelytől semmi 
nem jön ki. és csak az újdonság át
ható erejével lehet küzdeni a piszok 
ellen. Vagy mindezek nélkül nem 
lesz a Fidesznek száraz érzése? E t 
től lesz a nép boldog. M ár fülig ér a 
szánk.

Homonnay



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„H o g y  a hanvai pointer-kennel s annak productum ai a fo lyam atosan  m egtisztelvén csekélységünket a bíró
bécsi kiállításokról nem  d icsekedhetnek a szent endrei tisztével, mi szigorüan ragaszkodtunk az angol felfogáshoz,
kennel sikereivel, az kétségtelen tény. Term észetes oka hogy bíró, m ég azon ris icora sem  lehet kiállító, hogy
ennek azonban az, hogy az aösterr. Hundezucht vere in« részvétele nélkül a leg jobb elm arad ."

(H A N V A Y  Z O L T Á N )

HANVAY ZOLTÁN
(1840-1922)

Hanván (Gömör m.) született 1840. 
június 12-én, ősi nemesi család sar
jaként. Középiskoláit Késmárkon 
végezte, majd Sárospatakon jogot 
és teológiát hallgatott. Baráti szálak 
fűzték Tompa Mihályhoz, a híres 
költőhöz. 1862-ben beutazta Né
metországot, Belgiumot. Franciaor
szágot és Angliát, tanulmányozva 
az említett országok sportéletét. A 
tudományokban jártas, nagy mű
veltségű ember volt. F.gyik kortársa 
a következőket irta róla: ..Kitűnő 
tudós volt, aki történelemmel, iro
dalommal, idegen nyelvekkel és a 
természettudományok több ágával 
behatóan foglalkozott."

Hanvay az 1870-cs évek végén 
vizslatenyésztéssel - pointer - kez
dett foglalkozni. A fogolytenyész
téssel is megpróbálkozott 7000 hol
das vadászterületén, azonban a ki
kelt csibék - a személyzet által 
adott helytelen táplálék következté
ben - elpusztultak. 1879-ben a Va
dász és Versenylap hasábjain már a 
„Magyar vadászebtörzskönyv" lét

rehozását szorgalmazta. Megalapí
tója és alelnöke volt a „Magyar 
vizsla-verseny egyesületinek. Mint 
áldozatkész mecénás, az 1882. évi 
szeptemberi vizslaversenyre I. díj
ként felajánlott 10 db 10 frankos 
aranyat. 1883-ban pedig az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet ré
szére felajánlotta megjelenes alatt 
lévő könyvének „tiszta jövedel
mét".

Idővel megkeseredett és teljesen 
visszavonult a közéleti szerepléstől, 
és a világ zajától távol élte le életét. 
A telet ősi birtokán Hanván. a nya
rat pedig - az erős ö-'bakokról híres 
- Lucsivnán (Szepes m.) töltötte. 
Ettől kezdve írásait „Kynophil" il
letve „Hanvai remete”  néven jelen
tette meg.

1922. október 15-én, életének 83. 
évében végleg lehunyta szemét.

Művel:
Az angol *i/sla (18X3)
Sport-s/ilankok a vadászat. természet
rajz rs a vizvláwat köréből (1X91)

Vadászati motívumok a magyar heraldikában
Nem szokványos könyvismertetésről 
van sió. hanem egy eddig meg nem 
jelent, kéziratban heverő munkáról. 
Néhai Huszár Károly (1901-1974) erdő- 
mérnok. nyugdíjas korában szorgalma
san járta a levéltárakat és gyújtotte az 
anyagot ennek a címeres könyvnek az 
osszoállitásához. Eredetileg a Buda
pesti Vadászati Világkiállításra szerot- 
te volna 1971-ben megjelentetni. 1987- 
ben e sorok írója tett kísérletet megfe
lelő lektoráltatás utáni publikálásra, de 
ez sem vezetett eredményre. Némi 
nosztalgiával kell megállapítanunk, 
hogy a magyar vadászati kultúra emlé
keivel kapcsolatban meglehetős kö
zönnyel viseltetik a közvélemény, saj
nos még a vadászok jó része is A kia
dók sem nagyon kapkodnak magyar 
szerzók munkát, magyar vonatkozású 
vadászati kulturális írások után. Inkább 
külföldön megjelent müveket, vagy 
azokból vett részeket jelentetnek meg. 
Ennyire nem ér semmit a magyar va
dászati kultúra, vagy talán nem is volt. 
ha volt is. említésre sem érdemes? így 
becsüljük meg saját magunkat?

Néhány évvel ezelőtt jelent meg a

Corvina Kiadónál Straub Éva „Ot év
század címerei' című nagyon szép ki
állítású könyve, amely a magyar, 
egyébként elég gyér heraldikai iroda
lom nevezetes alkotásának tekinthető. 
Úgy gondolom, lehetne a vadászati 
motívumokat tartalmazó címerekről is 
hasonló, szemet is gyönyörködtető 
könyvet készíteni Annál is inkább, mi
vel az első sisakcimer-adományozást 
1326 bán Károly Róbert király adó- 
mánylevele tartalmazza és ez is kap
csolatos a vadászattal Új irányzat je
lentkezik a magyar heraldikában a ko- 
vetkozó évszázad elején. Az 1405 ból 
való cimeradományozáson a kép darut 
ábrázol, a pajzson és a sisakdíszben 
egyaránt. Az előbbi felomelt jobb lába 
körmében követ tart. Ez a magyar he
raldikában ismételten előforduló motí
vum Huszár Károly több mint ötszáz, 
darus címert gyújtott össze Termé
szetesen egyéb vadászattal kapcsola
tos ábrázolások is szép számmal for
dulnak elő a magyar heraldikában. Hu
szár gyújteményoben közel négyszáz 
szarvasbikát ábrázoló címer szerepel, 
de van medve, farkas és egyéb vad.

azután vadászkutya, vadászjelenet, va 
dászkürt. hogy csak néhányat emeljek 
ki a sok érdekes színes címerből. He
lyesen mutat rá Bertényi Iván - a he
raldika kiváló ismerője hogy a főleg 
16 századi cimerkompoziciók némelyi
ke régi fegyverekre, vadászatokra vo
natkozó ismeretok egösz tárházát 
nyújtja.

Az igazsághoz tartozik, hogy a NIM• 
RÖD régebbi évfolyamai gyakran ad
tak teret a magyar vadászati kultúra 
megnyilatkozásainak, lett légyen ez 
képzőművészeti, szépirodalmi, törté
nelmi vagy akár jogi tárgyú. Meg a he
raldika is szerepelt ezek sorában: az 
1980. évfolyam 12. számában négy szí
nes képpel illusztrált cikk jelent meg 
.Vadászat a magyar címereken' cím 
mel

Bízom benne, hogy majd egyszer 
valamelyik kiadó felfigyel ezekre a té
mákra. megfelelő formában meg Hu
szár Károly könyve is megjelenik es ta
lán nem is lesz ez olyan rossz üzlet az 
élelmes könyvkiadónak.

Dr. Csőre Pál
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VADÁSZATI EGYESÜLETEK 
A RÉGI MAGYARORSZÁGON

Hazánkban a vadászati sport - 
egyesületi keretek között történő - 
gyakorlására csak a X IX .  század 
második felében került sor. Az első 
ilyen jellegű szervezet az 1879-ben 
megalakult ún. „Sport-Egyesület”  
volt, báró Podmaniczky Géza elnök 
vezetésével. Keleti Károly volt az 
egyik alelnök. titkárnak Egerváry 
Gyulát választották meg. Az egye
sület célja: „Kevés költséggel és 
társulás útján alkalmat adni, hogy 
tagjai többféle divó sportot élvez
hessenek. parlagon lévő vadászte
rületeket gondozni, kímélés és 
rendszeres vadászatok által a vadat 
szaporítani, testet edző, szivet erő
sítő. gondot űző férfias mulatsá
goknak helyt adni." Tagjai éven
ként 10 forintot fizettek, hivatalos 
lapjuk pedig a Vadász-Lap volt. Az 
egyesület rövid ideig tartó működés 
után, 1886-ban megszűnt.

Ugyanakkor a fent említett egye
sület néhány tagjában - elén az el
nökkel - már 1880-ban felmerült 
egy országos jellegű, vadászokat tö
mörítő egylet alakításának a gon
dolata. Az ötlet realizálásának 
szükségességét a kor kiváló vadá
szati szakembereinek egy csoportja 
érvekkel is alátámasztotta: A vadá
szati törvény megengedte, illetve le
hetővé tette, hogy bárki vadászje
gyet váltson, függetlenül attól, tu
dott-e valahol vadászni, s ez renge
teg visszaélésre adott lehetőséget. A 
létesítendő egyesület feladata lesz, 
hogy az alispánok és polgármeste
rek csak olyan egyéneknek adhas
sanak vadászjegyet, akik vagy a 
„Sport-Egyesületinek. vagy a leen
dő vadászati egyesületnek a tagjai. 
Feladata lenne továbbá a vadte
nyésztés hazai előmozdítása, vador
zók féken tartása, kártékony vadfa
jok után löd íj fizetése... stb. A

szervezők 1881 májusában felhívást 
jelentettek meg a sajtóban egy „O r
szágos vadóvó-egylet”  létrehozása 
céljából tartandó értekezletre, Bu
dapesten a Nemzeti Lovardában. 
Az „ügy”  országos érdeklődést vál
tott ki, mert az értekezleten az or
szág legtávolabbi vidékei is képvi
selve voltak, és az alapszabál>ok 
előzetes megállapítása nélkül - az 
értekezleten részt vevő tagok indít
ványára - az egylet 1881. május 20- 
án megalakult. Elnöknek gróf Ná- 
dasdy Ferencet választották meg. 
Ezután az Eőry Farkas Kálmán ál
tal előzetesen kidolgozott alapsza
bály-tervezetet vitatták meg, és né
mi módosításokkal, illetve megfele
lő változtatásokkal végérvényesen 
elfogadták. A következő közgyűlé
sen, amelyet május 24-én tartottak 
meg, 24 tag vett részt, s „közlelkese- 
déssel”  fogadták az elnök bejelen
tését, miszerint az egylet védnökévé 
Rudolf trónörököst, tiszteletbeli el
nöknek pedig József főherceget 
kérték fel. (A  következő évben 
mindketten elfogadták az említett 
tisztségeket.) Ezután következett az 
egylet tisztviselőinek titkos szava
zással történő megválasztása. E l 
nök: eróf Nádasdy Ferenc, alel
nök: Keleti Károly, 18 tagú igazga
tóság, titkár: Egerváry Gyula. Az 
évi tagsági díj a fővárosban 4. vidé
ken 3. a hivatásos személyzet részé
re pedig 2 forint. A „Vadászati É r 
dekeink”  volt az egylet hivatalos 
közlönye, melyet a tagok díjmente
sen kaptak meg. Ezzel megkezdte 
működését hazánkban az első va
dászati egyesület, amely azután 
több évtizeden keresztül meghatá
rozó szerepet játszott a magyar vad- 
gazdálkodásban. vadászatban, va
dászati kultúránk ápolásában és tá
mogatásában. Az egyleti tagok szá

ma az alakuláskor 79 fő volt, 1882 
nyarán már 855 fő, vagyis dinami
kus fejlődést mutatott. A  későbbi 
évek során a tagok száma tovább 
növekedett. Az egylet igazgatósága 
1882 júliusában bejelentette a tag
ságnak. hogy a „Vadászati-Lrdekc- 
ink" című lapot a továbbiakban 
anyagi nehézségek miatt nem tudja 
finanszírozni, ezért megállapodott 
Sárkány János Ferenc lapszerkesz
tővel. hogy ezután az egylet a „V a 
dász-Lappot választja hivatalos 
közlönyéül. Az elnökség pedig ja 
vaslatot tett egy „Vadászműszótár” 
szerkesztésére, melyre pályázatot 
hirdettek és dijat tűztek ki. Elkészí
tették az egylet hivatalos jelvényét, 
valamint a jutalmazásra szánt dísz
okleveleket és érméket ( I .  kép). Az 
egylet monopolhelyzete az 1910-es 
évek végéig tartott.

1917-ben ugyanis két újabb, or
szágos hatáskörű vadászati szerve
zet alakult, a „Hubertus”  Magyar 
Vadászok Országos Egyesülete és a 
Magyar Vadászok Országos Szövet
sége. (Nem  tévesztendő össze az 
1945 utáni MAVOSZ-szal!) Az új 
egyesületek alapításának szüksé
gességét a kor egyik ismert vadásza 
igy fogalmazta meg: „a  vadászat
nak is. miként más társadalmi ér
dekképviseletre utalt sportnak vagy 
foglalkozásnak, a fejlődés éspedig 
a helyes fejlődés érdekében leg
alább két egyesületre van szüksé
g e .. .”  Majd igy folytatta gondola
tát: „ . . .a r ra  kellene törekedni, 
hogy valamiképp minden vadász 
kötelességének érezze valamelyik, 
az ízlésének legjobban megfelelő 
egyesületnek tagja lenni...**.

A  „Hubertus”  tisztikarát az 1917. 
augusztus 9-én megtartott alakuló 
közgyűlésén választotta meg. E l 
nöknek gróf Erdődy Tamás, alcl-

nöknek dr. Pilaszanovich Antal e> 
Schultcs F.mil. ügyvezető titkárnak 
Nagy László kapott bizalmat. Tisz
teletbeli elnökük pedig Bársony Ist
ván lett. Az egyesület hivatalos köz
lönye a „N im ród”  című vadászúj
ság. 1917. november 17-én létrehoz
ták az ebtenyésztési szakosztályt. 
1918 júniusában elkészítették a/ 
egyesületi jelvényt (2. kép). Bár
sony István tb. elnök indítványára 
összejöveteleket tartottak, előadá
sok és felolvasások révén kicserél
ték tapasztalataikat, növelve tagja
ikban az összetartozandóság érzé
sét. Ezenkívül számos, a vadászat, 
ill. a vadászok szempontjából fon
tosnak tartott problémák mcgoldá 
sában is eljártak.

A  Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége 1917. július l-jén kezdte 
meg működését. A  következő, jú li
us 24-i közgyűlésen újraválasztotta 
elnökségét, igazgatóságát, valamint 
tisztikarát és kijelentette, hogy a/ 
Országos Magyar Vadászati Véd 
egylettel karöltve akar dolgozni a 
közös ügyért, a vadászat érdekei
nek szolgálatában. Elnök: herceg 
Windischgrütz Lajos, alelnök: gróf 
Somssich Tihamér, ügyvezető igaz 
gató: Simonffy Gyula, titkár: R e 
metei Kőváry János. Az egyesület 
védnöke: Horty Miklós kormány
zó. A  tagsági díj szinte csak jelke 
pes, évi 6 korona! Hivatalos lapja a 
„Vadászat és Állatvilág” , később 
pedig a „Vadászat” . Elkészítették 
az egyesületi jelvényt (3. kép). A/ 
egyesület céljai között szerepelt: a 
vadászlőszer hiányának megszűnte 
tése, lőszergyár és vadászfegyver- 
gyár alapítása, az elavult vadászati 
törvény revíziója...

(Folyt, köv.)

Bányai József

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI SZAKVÁSÁR 
SOPRON, MÁJUS 6-9.
Sport- ós szabadidöcontrum 
A nemzetközi kiállítás keretében 
Országos Erdészeti Találkozó!
Információ: Nyergos Éva. EKFM Kft.
T.: 142 6199. 122-7605 fax: 142 6199. 121-4071 .

a HUNÓ KFT. 8 Fe-Ho-Ván
a BN V  K-20-as pavilonjában 

várja kedves vásárlóit.

AKCIÓS TERMÉKEK, AKCIÓS ÁRAK!
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A január 30 ai Magyar Közlöny két. a 
vadgazdálkodás, a vadászat jövójét 
döntően érintő földművelésügyi mi
niszteri rendeletet is közöl. Ezzel, va
lamint az új vadászati torvény hiá
nyával. a vadászat helyzetével, etiká
jával. praktikumával továbbra is 
rendszeresen foglalkoznak a külön
böző sajtóorgánumok.

Fidesz-gondolatok az új «adi«atl rende
letikről a cimc a Neps/abadsig írásá
nak. Szerzője Gera Pál. a Fidesz zöld 
frakciö természetvédelmi referense 
egyebek között kifejti: „A  vadgazdálko
dásról és a vadászatról kiadott földmű
velésügyi miniszteri rendelet célja vilá
gos: megtartani az ötvenes években kia
lakított vadászati struktúrát és a földtu
lajdonosokat teljesen kireke&teni a sa
ját földjükön történő vadgazdálkodás
ból. vadászaiból. Maga a rendelet még 
véletlenül sem tartalmaz olyan tételeket, 
amelyek akár csak kismértékben is ren
dezni igyekeznének a  rendkívül fontos 
alapkérdéseket. Márpedig a helyzet az, 
hogy a rendszerváltás óta hazánkban ki
alakulófélben van egy új tulajdonosi 
struktúra, ám ezt a rendelet egyáltalán 
nem veszi figyelembe. A régi. elavult 
szemléletet áteröszakolni több kárt 
okoz, mint egy reális, kompromisszu
mos megállapodást keresni az érdekel
tekkel. A rendelet s/erint továbbra is a 
földművelésügyi hivatalok maradnak a 
bérbeadók és az ellenőrző hatóság is. 
Ennek értelmetlenségét nem kell hosz- 
szan ecsetelni: képtelenség, hogy az el
lenőrző jogosítványokat az kapjj. aki az 
engedélyeket (tulajdonképpen önmagá
nak) kiadja. Ez volt az elmúlt rendszer
ben az egyik legfontosabb momentuma 
a vadászati irányításnak."

Ugyancsak Gera Pál foglalta össze a 
Fidesz zöld frakciója fórumának tapasz

talatai alapján kialakult Fidesz-állás- 
pontot a Vasárnapi Hírek hasábjain. 
-Úgy gondoljuk, hogy a jövőben a va
dat rés nulliusnak. azaz uratlan jószág
nak kell nyilvánítani, a vadászati jogot 
pedig a földtulajdonhoz kell kötni. A 
rendszerváltással nagyobb szerephez ju
tott a magántulajdon, ugyanakkor a je
lenlegi vadászati gyakorlat a földtulaj
donosokat kirekeszti a földjükön folyta
tott vadgazdálkodásból és vadászatból."

Hol vadásszunk, mikor és mire? - er
re a kérdésre ad választ az llsti Hírlap 
Golyósok kizárva címmel. ízelítőt kínál
va a vadászat kiskátéjából. „Nem egé
szen új információ, hogy tilos a vadá
szat automata és félautomata golyós lő
fegyverrel. nagyvadra pedig sörétes pus
kával. A rendszerváltozás óta sem fair 
dolog autóból, motorról, mozgó jármű
ről célozni. Reflektorral is csak a vad
disznót, a rókát, az üregi nyulat vakít
hatjuk el. mielőtt célba vennénk. A 
nagyvadak kedvelői megismerkedhet
nek a trófeabírálat szabályaival is. S 
akik esetleg nem tudnák, hogy ki. ho
gyan és hány forintért juthat vadászen
gedélyhez. hol válthat vadászjegyet, a 
jogszabályból választ kap rá."

Az új FM-rendelet az apropója a Ma* 
gyár Nemzet Vadászati törvény helyett
rendelet? cimű írásának, amelyben Sza
bó Zoltán, a Pest Megyei Földművelés
ügyi Hivatal vadászati főfelügyelője igy 
vetekedik: „Szigorodtak, illetve dinami
kusabbak lettek a tilalmi idők. A rende
let először fogalmazza meg például, 
hogy a vad életterének fenntartása oly 
módon célirányos, hogy azt alá kell ren
delni a környezet védelmének. Ez hi
ányzott a korábbi jogszabályokból. A 
magántulajdon az erdőben is teret nyer. 
hiszen a kárpótlás alól a fa sem kivétel.

jóllehet a mostani állapot megannyi bi
zonytalansággal jár. hiszen nincs sem 
erdő-, sem föld-, sem természetvédelmi 
törvény, ami azonban bizonyos lebegést 
okoz. Mindamellett közismert ellenté
tek feszülnek a vadászok és az erdészek, 
illetve a földtulajdonosok között. Eb
ben a »dzsungelhen« bizony rendet kel
lene vágni. ( . . . )  De a terület dolgában 
is megvannak az éles ellentétek. Mégpe
dig ezúttal vadász és vadász között, 
mert mig 3700 vadásztársaságnak (hibás 
adat! a szerk. megj.) ugyan van. 5300- 
nak nincs önálló területe. Persze, ahogy 
drágult a hektáronkénti bérlet dija. a 
bérkilövőnek már nem annyira érdeke, 
hogy legyen saját területe."

Vadászati törvényre várva címmel közöl 
jegyzetet az ftszak-Magyarország. „Az 
egyik legősibb és legalattomosabb vad- 
fogási forma a hurkozás. Volt. s lesz 
mindig is. Sőt! Ezután valószínűleg még 
több lesz. Mert mára magánkezekbe ke
rült területek gazdái fenyegetőznek is 
egy hetilap hasábjain: »A  régi-új vadá
szok fennen hirdetik, hogy nekik joguk 
van vadászni. A terület azonban nem az 
övék. csupán nevetséges bérleti dijat fi
zetnek érte. Ne adjanak semmit, de a 
magántulajdonokat - és a másét is - 
hagyják békén. Ha nem igy lesz, akkor - 
sok régi gazda mondja - tűzzel-vassal. 
méreggel, hurokkal irtani fogja a va
dat.® Lám. lám! Addig, amig be nem 
köszöntött az a híres nagy rendszervál
tás. boldog-boldogtalan pufogtalott té- 
len-nyáron a téeszek földjén. Ma meg 
már nyíltan fenyeget a régi-új gazda, 
hogy hurkozni fog. hogy csökkentse a 
vad által okozott kárt. Mennyi indula
tot. mennyi felesleges acsarkodást taka
rított volna meg ez az ország, ha három 
év alatt sikerült volna már tető alá hozni 
a várva várt vadászati törvényt..."

„Sport, hobbi, kikapcsolódás mind 
igaz jelzők a vadászatra. Ám még Robin 
Hood sem űzhette a vadat hajdanán ké- 
nye-kedve szerint, napjainkban pedig az 
élettér beszűkülésével csak intézménye
sített formában lehet hódolni e szenve
délynek. A szorult anyagi helyzetű va
dásztársaságok sok esetben vad helyett 
a működőképességük megőrzését veszik 
célba" - olvasható a Kelel-Magyaror- 
szág Cazdálkodó vadászok cimű írásá
ban. amelyből kitűnik: ..A társaságok 
főbb jövedelmei a bérvadasztatás. a tag
díj és az élő vad eladása alig enyhítik az 
egyre nehezedő körülményeket. F.gy tíz
ezer hektáros területnek közel 3 millió 
forintos költségvonzata van, ezt kell ki
gazdálkodni. Egy fillér támogatás nél
kül kell szembenézniük a vadállomány 
csökkenésével, a romló gazdasági hely
zettel. Nagyon sok problémát okoz az 
is. hogy míg régebben Magyarország vi
szonylag nyugodt vadás^paradicsom 
volt. mára minden kelet-európai ország 
nyitottá váll a vendégvadászok számá
ra."

„Mindenütt cserélődik a tagság. Feltűnt 
az újgazdag réteg. Lanyhult a vadászeti
ka és a vadszeretet. Akinek pénze van. 
könnyen érvényesül. De nem ez a legna
gyobb gond. hanem a sok kintlévő fegy
ver. Dinamikusan növekszik az illegális 
vadászat, fejjel és ünnepek alkalmával 
feltűnnek az orvvadászok. Persze nagy a 
szegénység is. sokan vinnék a húst... 
Az őzállományon máris meglátszik a 
gyilkos apasztas." Pongó Gyula, a szen
tesi Új Barázda Vadás/társaság Nim- 
ród-dijjal kitüntetett fővadásza vallja 
mindezt a Vasárnapi Hírek hasábjain.

összeállította: K. E.

T E M A T I K A ;

Vadász- és sportfegyverek, 
Vadászkések, tőrök.íjak 
Lőszerek,
Optikák,
Terepjárók 
Vadásztatások, 
Vadászatoktatás,
Bérkilövés,
Horgászfelszerelések,
Vadász- és sportruházat, 
Pirotechnika
Erdő-, vad- és halgazdálkodás, 
Vizijárművek, 
Faipar-környezetvédelem, 
Bőrfeldolgozás,
Kiadványok, trófeák,

Jelentkezés és felvilágosítás:

feHoVa
2. Budapesti 

Fegyver-, Horgász- és 

Vadászklállítás 

1993. április 28.-május 2. 

BN V  K-IV. és K 20 pavilonok

EXPO STÚDIÓ

H A R IS  E X P O  S T Ú D IÓ

1122. Budapest, Városmajor u. 48/b 
TEL: 175-5362, 175-1688 , FAX: 175-1452

MURAY RÓBERT állat- és tájképfestő 
reprezentatív falinaptárt tervez az 1994-es évre. 
Ehhez keresünk érdeklődőket, megrendelőket.
A természeti jeleneteket ábrázoló festmények 
kiválasztásánál figyelembe vettük a hónapok 
változó hangulatát is. A naptár központi 
gondolata - mondhatnánk mottója - HARC 
A LÉTÉRT. Az 55 x 34 cm-es, 13 lapos, 
háromnyelvű naptárt Bécsben fogják előállítani, 
műnyomó papíron. Aki minimum 100 darabot 
rendel meg cége, vállalata, üzlete számára, 
annak emblémáját és a kívánt szöveget mi 
nyomjuk rá egy színig térítésmentesen!
A szöveg arra a 7 x 34 cm-es felületre kerül, 
amely a naptár alján - a lapoktól nem takarva - 
állandóan látható. így a tisztelt megrendelő egy 
teljes éven keresztül ható reklámhordozóhoz jut. 
Cégjelzés nélküli naptárak is elójegyezhetók 
viszonteladóknak, a darabszám alsó határa húsz. 
A „MURAY NAPTÁR" várható ára 760,- Ft + ÁFA 
lesz, de a végleges árról a nyár közepén tudjuk 
majd tájékoztatni a tisztelt érdeklődőt, mivel 
az a nyomdai darabszám függvénye.
A művész megbízásából az érdeklődőket várja, 
a megrendeléseket gyűjti, a szerződéseket 
megköti:

a M IKRO  Kft. 1136 BU D A PEST . Tátra u. 21 
(volt Sallai u.) Telefon és fax: 120 9542.
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ALAPÍTVÁNYRÓL ALAPÍTVÁNYRA
A VAD- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNYHOZ 1992-BEN ÉRKEZETT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYHIRDETÉSE

Alapvető feltétel volt, hogy a díj 
teljes összege csak az alap ítvány 
kuratóriumához benyújtott, il
letve az általa elfogadott kézirat 
alapján fizethető ki. A  publiká
cióknál feltüntetendő, hogy ..A 
M avad  Rt. Vad- és Természet
védelmi A lap ítvány támogatá
sáva l" készült.

1. D r. Bőd l^ijós: A  Somogy 
megyei szarvasállom ány fejlesz
tési programja. A  megítélt dij 
100 000 Ft.

A  pályázat, a kitűzött célok 
m egvalósításával, illeszkedjen a 
gímszarvas nemzetközi védelmi 
programjához, adjon választ a 
genetikai vizsgálatok kérdései
re, a térség állománymcgörzési 
és fejlesztési gondjaira.

2. If j. Bartucz Ferenc: A  BE- 
F A G  zempléni rezervátum terü
letén létesítendő gímszarvaskert 
terve. A  megítélt d íj: 100 000 Ft.

A  pályázat, a kitűzött célok 
m egvalósításával, illeszkedjen a 
gímszarvas nemzetközi védelmi 
programjához, adjon választ a 
genetikai vizsgálatok kérdései
re, a térség állománymcgörzési 
és fejlesztési gondjaira.

NEM
Ezt a választ kaptuk dr. Zoltán 
Attilától, a Nimród főszerkesztő
jétől. amikor az után érdeklőd
tünk: mennyi pénz gyűlt össze a 
Nimród Alapítványra, s azt mire 
költötték?

Igazságtalanok lennénk, ha el
hallgatnánk. némi választ azért 
kaptunk kérdéseinkre, de a való
ságról nem állt módunkban meg
győződni, ami magában rejti an
nak veszélyét, hogy ezúttal, aka
ratunkon kívül félretájékoztatjuk 
olvasóinkat.

Többszöri eredménytelen tele
fonálgatás után. levélben keres
tük meg a Nimród Alapítvány 
meghirdetőjét, a Nimród főszer
kesztőjét az alábbi, szó szerint 
idézett kérdésekkel:

..M im  telefonon jeleztem , érde
kel. hogy mennyi pénz jö tt össze a 
Nim ród A lapítványra, van-e az 
Alapítványnak kuratórium a, m i
lyen jogosítványai vannak a keze
lőnek. kik jogosullak utalványo
zásra. m ire és mennyit költöttek el 
az A lapítvány pénzéből, a doku
mentáció kinél található meg 
(hogy beletekintsek), igaz-e. hogy 
egy személyben döntesz a  vállalko
zásokról. .. ?  Végül, arra lennék k i
váncsi. hogy m iéri nem kerüli pub
likálásra. hogy az Alapítványnak 
nem csak a kam atai, hanem a tel
jes összege felhasználható a ju tta 
tó megkérdezése nélkül. M int az

3. Dr. Nagy E m il: Vadgaz
dálkodási szakmérnökképzés 
támogatása. A  megítélt dij 
100 000 Ft.

A  vadász-szakmérnök képzés 
tantervi programja segítse az 
alap ítványi célok megvalósítá
sát. Hangsúlyozza az elsajátí
tandó ismeretanyag nemzetközi 
konvertálhatóságát. Adjon vá 
laszt a gazdasági átalakulás ok- 
tatási-képzési kérdéseire.

4. D r. Nagy Em il-dr. S/éky 
P á l:  Vadbiológia vadászoknak. 
A  megítélt dij 50-50 ezer forint 
alkotói dij.

A  könyv, a kitűzött célok 
megvalósításával, összegezze a 
legújabb hazai és nemzetközi is
mereteket. Feleljen meg a vadá
szati oktatás tankönyv, illetve 
kötelező irodalom  követelmé
nyeinek.

5. D r. Heltay István-Kovács 
György : A  mezei nyúl. A  megí
télt dij 100 000 Ft kiadói tám o
gatás.

A  szerzők az 1985. évi első k i
adást bővítsék a mezei nyúl-vizs- 
gálatok legújabb eredményeivel, 
különösen a nemzetközi szimpo-

egyik juttató, nem emlékszem, 
hogy felh ívták volna rá a fig ye l
mem. hogy ez utóbbi kérdésben kü
lön rendelkezhetem . "

M it tagadjuk, gyorsan megkap
tuk a választ:

1.A naplófőkönyv szerint az 
Alapítvány bevétele 1992-ben 
471 464,80 Ft. Ebből a kiadás 
467 784 Ft.

2. Az Alapítvány kezelő szerve
zete két tagból áll, a vezető dr. 
Köller Joachim , a másik tag dr. 
Zoltán Attila.

3. A  kezelő szervezet dönt az 
Alapítvány minden ügyében, az 
utalványozáshoz mindkét tag 
együttes aláírása szükséges.

4. Az Alapítvány részére érkező 
adományokat teljes egészében a 
Nimród Vadászújság támogatásá
ra fordítjuk, azaz a beérkező pén
zekből a Nimród működtetéséhez 
szükséges kifizetéseket teljesítjük.

5. A  dokumentáció az Alapít
vány bejelentett székhelyén, a szer
kesztőség címén található meg.

6. Az esetleges vállalkozásokról 
a kezelő szervezet dönt.

7. A  Ptk. rendelkezései értelmé
ben az adományok összege teljes 
egészében felhasználható, vagy az 
adományozó rendelkezése értel
mében csak hozadék.

Ha az adományozó nem ren
delkezik a felhasználás módjáról, 
akkor a teljes összeg felhasznál

ziumok, bizottságok anyagainak 
összegezéseivel, az európai ag
rárpolitika, a hazai agrárszerkc- 
zet-változás apróvad-gazdálko- 
dásra gyakorolt hatásainak 
elemzésével.

6. D r. Somogyvári V ilm os: A 
dámszarvas. A  megítélt díj 
50 000 Ft, alkotói támogatás.

A  pályázat, céljainak megfe
lelően. eredményezze egy igé
nyes dám m onográfia kiadását.

7. D r. Bencze l.ajos: Zörög a 
haraszt. A  megítélt d ij: 50 000 
Ft. alkotói támogatás.

A  könyv szolgálja a vadászat 
etikai kódexében foglaltak tu
datosítását, a vadvédelem  e l
sődlegességét, a vad-élőhely 
kapcsolatának tudományos- 
népszerű propagálását, a laikus 
közvélemény tájékoztatását a 
vadgazdálkodás-vadászat cé lja i
ról, szerepéről.

8. Dr. Bodrossy Leó: A  vadon 
élő állatok védelme. A  megítélt 
d ij: 30 000 Ft. alkotói támogatás.

A  pályázó működjön közre 
az állatvédelm i törvény kidolgo
zásában. a témát érintő ismeret- 
terjesztésben.

ható. Ezeket a rendelkezéseket a 
jogszabály tartalmazza, ezért kü
lön nem hívtuk fel rá a figyelmet. 
Megjegyezzük, hogy a hozadék 
felhasználásának csak akkor van 
realitása, ha legalább 10 millió 
forintnyi adományra lehet számí
tani. M ivel ez valószínűtlen, 
kénytelenek vagyunk - ellenkező 
rendelkezés hiányában - a teljes 
összeget felhasználni a Nimród 
céljaira. Egyébként mi is arra tö
rekszünk, hogy annyi adományt 
tudjunk szerezni, hogy csak a ho
zadék is elegendő legyen a megfe
lelő támogatásra.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
az Alapítvány kizárólag a N im 
ród újság támogatására, az újság 
céljainak megvalósítására jött lét
re. Az esetleges vállalkozások 
haszna is természetesen a N im 
ród céljait szolgálja. Egyelőre 
azonban semmilyen vállalkozást 
nem tervezünk, kivéve vadász
könyvek kiadását. amellyel 
ugyancsak a Nimród céljait, illet
ve a vadászati kultúra értékeinek 
megőrzését szolgáljuk.

M ivel az Alapítvány pénzügyi 
helyzetével kapcsolatos vizsgáló
dás egyben a Nimród pénzügyi 
helyzetével kapcsolatos vizsgáló
dást is jelentené, a dokumentu
mokba való betekintéshez nem já 
rulunk hozzá. Ez olyan lenne, 
mintha a Nimród főszerkesztője

9-11. D r. Kőhalmy Tamás, 
dr. Faragó Sándor, Náhlik 
András: Részvétel a vadbioló
gusok Halifaxban tartandó 
kongresszusán. A  megítélt d íj: 
50-50 ezer forint utazási tám o
gatás.

A  kongresszus résztvevői ad 
janak képet a magyarországi 
vadgazdálkodás témát érintő 
eredményeiről, vad- és termé
szetvédelméről. nemzektözi sze
repéről és kapcsolatairól.

Összegezzék a szerzett tapasz
talatokat és a házi kutatásban- 
oktatásban hasznosítható mó
don adják közre.

12. D r. Somogyvári V ilm os:
Részvétel a W orld  D E E R  kong
resszuson. A  megítélt d ij:
50 000 Ft utazási támogatás.

13. Vass Tam ás: Vadász-vad
tenyésztő “középiskolai képzés 
támogatása. A  megítélt d ij: 
80 000 Ft.

A  pályázó, az 1991. évi pá lyá 
zat tapasztalatait kiegészítendő, 
szaksajtóban adja közre a kö
zépfokú vadászképzés gyakorla
ti oktatási eredményeit, tantervi 
programajánlásait.

tájékoztatni kívánná a Nimród 
olvasóit a Vadászati Kulturális 
Egyesület, a Jah r K iadó Kft., a 
Jahr K iadó Bt. és a Magyar V A 
D Á S Z L A P  viszonyáról, a jutta
tott pénzeszközök felhasználásá
ról stb., s ennek értelmében bete
kintési lehetőséget kérne a vonat
kozó dokumentációkba."

Nem volt kétségünk afelől, hogy 
az Alapítvány kezelői a juttatók 
pénzét elköltötték, a dolog izgalma
sabb része, hogy mire? Erre sem mi. 
sem önök nem kaptak választ! M i
vel egyelőre nem á ll módunkban a 
dokumentációkba való betekintés, 
feltételezhetjük, hogy a kezelők ar
ra költötték, amire csak akarták... 
hiszen a juttatókat ügyesen kijátsz
va, senkit nem kell még meg sem 
kérdezniük. Örömmel vennénk, ha a 
legnagyobb összeget juttató - tudo
másunk szerint az Országos M a 
gyar Vadászati Védegylet 350 000 
forintot juttatott az Alapítványnak
- „betekinthetne" az elölünk féltve 
őrzött „titokba", s az eredményt a 
többi juttatóval is közölné...

Egyébként -  mint ezt már több
ször felajánlottuk - mind a VKE- 
nél, mind a Magyar V A D Á SZ-  
LAP-nál készséggel állunk a Nim
ród főszerkesztőjének, s bárki ér
deklődő rendelkezésére, mert ne
künk nincsenek titkos ügyleteink!

Csekő Sándor

JÁRULUNK HOZZÁ!



A Vadászati Kulturális 
Egyesület és a Magyar 

Vadászlap által rendezett 
Vadászbálon 1993. március 

12-én a következő 
tombolaszelvények nyertek:
A  S IE G E R T - H U B E R T U S  

Vadászbolt (Gyér) ajándékait: 
163, 293, 365. 374,453.493. 600, 

656. 806, 881 
A z A R A N Y F Á C Á N  

Vadász-Horgász Áruház 
(Budapest) ajándékait: 153. 

407.470. 490. 538. 674. 824. 966 
A  K E T T N E R - N IM R Ó D  KFT., 

(Budapest) ajándékait: 006. 
011,089,136,165, 305, 368,433, 

695
A  M A G N U M  Vadászbolt 

(Vác) ajándékait: 195,441, 582. 
839.

A  JÁ G E R M E IS T E R
ajándékait: 297, 831. 894 

A  Fő vá ro s i K ézm ű ip ari 
V á lla la t  6. sz. gyáregysége 

(Budapest) ajándékait: 139.406 
A  S T E F A N  Vadászbolt 
(Szekszárd) ajándékait: 

667,718 
A  V A D Á S Z  K FT . (Budapest) 

ajándékait: 431, 813 
A  S Z E N T  H U B E R T U S  KFT. 

(Kaposvár) ajándékait: 048, 671 
A  K A  C S A  KFT. 

(Felsőszentiván) ajándékát: 641 
A  K O M O N D O R  T O U R S  
(Budapest) ajándékát: 838 

A 4 W D  S A F A R I  C E N T E R  
(Budapest) ajándékát: 901 
A fódijat. a C O N C O R D E  

T R A V E L  (Budapest) 
ajándékát: 158

A nagy érdeklődésre való tekin
tettel a Vadászbál adott méltó 
keretet lapunk előfizetői verse
nyének kisorsolására. A csábitó 
vadászati lehetőségek miatt 
nagy volt az izgalom dr. Bakonyi 
Elvira közjegyző jelenlétében a 
nevek kihúzásakor. Vegui is a 
forgando szerencse az alabbi 
vadásztársainkat jutalmazta, 
amelyhez ezúton is kúlón gratu
lálunk.

M edvevadászatra szőlő m eg
hívást nyert G u lyás  Is tván  
(6726 Szeged, Thököly u. 17.). 
Szarvasvadászatra szóló meghí
vót nyertek: A lb e rt László 
(9944 Bajánsenye, Vörösmarty 
u. 28.), Endor Is tván  (8100 Vár
palota II.. Pétfurdó, Kazinczi u. 
2 ), Ju h á s z  Fe ren c  (3524 M is
kolc. Kölcsey F. u. 23.1. 6.). Vad 
disznóvadászatra meghívást 
nyertek: Ba logh  Im ro (6300 
Karcag. Kertész u. 5. II. fszt. 1), 
Benczo  Z o ltán  (8086 Felcsút. 
Petőfi u. 27 ). D em ete r László 
(2523 Sárisáp. Fő u. 3/A). G icz i 
G e llé rt (9024 Győr. Dömötör F. 
u 4. II. 7.). G örbe  Sán d o r (5100 
Jászberény, Jókai u. 11.), K o 
v á c s  Zs igm ond  (4973 Császló. 
Dózsa Gy. u. 25.). Laka tos  
László  (6352 Fájsz, Kúltelek 1.) 
R o stá s  G yö n g y i (6800 Hód
mezővásárhely, Rudnay u. 53 ). 
S ch ram m er La jo s  (9800 Vas
vár. Szentmihályfalvi u. 5.) és 
Szű cs  Is tván  (7097 Nagyszo- 
koly, Petőfi u. 105.).

Továbbá ötven előfizetőnk 
nyerte vissza a lap éves előfize 
tói diját, nyereményeiket postán 
küldjük el címükre.

VADÁSZBÁL '93
M i kell a jó  hangulathoz? Étel, 
ital, csinos nők, társaság és jó  ze
ne, s a hétköznapok ezernyi 
gondja messze száll. Az arcok ki
pirulnak. a gondok redőzte hom 
lokok kisimulnak. „K e l l  egy kis 
áramszünet" - száll a dal, s nyo
mában mosoly születik.

így történt ez március 12-én, a 
Vadászati Kulturális Egyesület és 
a M agyar V A D Á S Z L A P  első va
dászbálján is. Ráadásul a mulat
ság nem csupán gondüzést. ha
nem nemes célt is szolgált: a jö 
vendő vadászati szakembereinek 
támogatását. A  diákok - akikkel, 
reméljük, néhány év múlva a va 
dászterületeken találkozhatunk - 
színvonalas műsorokkal igyekez
tek elnyerni a közönség kegyeit, s 
hogy nem eredménytelenül, azt a 
megtelő szavazóperselyek is iga
zolták.

Nem mehetünk el szó nélkül a 
nagylelkűség mellett, amelyről a 
megjelentek tanúbizonyságot tet
tek, mert nem mindennapi dolog, 
hogy - bárm ily nemes cél érdeké
ben is - több mint 300 000 forint 
gyűljön össze! De beszéljenek a 
„rideg”  számok: a barcsiak (Er- 
dészeii-Vadászati és Vizgazdálko- 
dási Szakközépiskola) 261 180 fo 
rinttal, a szombathely-oladiak 
(Herm áim  Ottó Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet) 36 665 forinttal, a 
csongrádiak (Bársony István M e 
zőgazdasági Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet) I I  616 
forinttal gazdagabban térhettek 
haza. A  bál teljes bevételéből 
százezer forintot a rendezők ado
mányozlak az iskoláknak, azzal a 
kikötéssel, hogy szertárfcjlesztés- 
re kell fordítaniuk. 209 461 forint 
a bál adakozó résztvevőitől gyűlt 
össze, akik felajánlásaikkal díjaz
hatták az iskolák műsorait. A  So 
mogy megyei szövetség 10 000 fo 
rinttal szavazott a „hazaiak" pro
dukciójára. a M avad  Parforce V a 
dászboltja pedig egy mives va- 
dászkürttel jutalmazta a barcsi 
kürtösök előadását.

A  jó  hangulatról Kovács Kati, 
Horváth G yu la  és a Bánd o f M e
mory zenekar gondoskodott. Az 
izgalmat a tombolahúzás és a 
M agyar V A D Á S Z L A P  előfizetői 
versenyének sorsolása szolgáltat
ta. A  lányokat és az asszonyokat 
megtáncoltatták (vagy ők táncol
tatták a sok jeles férfiút?), régen 
félbeszakadt beszélgetések folyta
tódtak, vagy épp új kapcsolatok 
szövődtek. Akinek pedig másfajta 
kikapcsolódásra volt szüksége, az 
a M agyar V A D (Á S Z )L .A P  fairen- 
getö báli különszámát lapozgat
hatta.

F . I.

Kovács Kati. „Hangulatkeltés- közben

A barcsi vadásztanulók műsora nyerte el a nézők legmagasabb
tetszésindexét

A sorsolás fő díjét a Concorde Travel egyhetes párizsi útjára szóló meghívót 
Gál Tamás, az iroda képviselője adta át
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AZ ÍJAK FAJTÁI
M O T T Ó : Í J J A L  V A D Á SZ N I C SA K  É R V É N Y E S  V A D Á S Z JE G G Y E L ,

A V A D Á SZ A T R A  JO G O S ÍT O T T  H O Z Z Á JÁ R U L Á S Á V A L , A 8/1993. FM  SZ . 
R E N D E L E T B E N  F O G LA LT A K  S Z E R IN T  L E H E T .

Az Íjászat Magyarországon az új 
rendeletig csak sporteszközként 
volt használható. Hazánkban csak 
az utóbbi években vált iga/án nép
szerűvé, igy szakirodalom sem je
lent meg róla. Ezt a hiányt szeret
nénk valamelyest pótolni, hiszen 
sokan érdeklődnek a hagyomány- 
őrző sportág iránt.

Három fő típusát különböztetjük 
meg, a botiját (longbow), a reflex
íjat és a csigás (compound) íjat.

A botiját tulajdonképpen mind
annyian jól ismerjük, hiszen gye
rekkorunk kedvelt hőse, Robin 
Hood is ezzel harcolt és vadászott.

Ez a fegyvertípus a legegysze
rűbb és legősibb íj. Századokon át 
eredményesen használták úgy a va
dászatban, mint a harcászatban, hi
szen a 100 éves háborúban is ez a 
fegyver biztosított döntő fölényt az 
angoloknak. Ereje olyan nagy volt. 
hogy a francia lovagok vértezetét is 
képes volt átütni.

A  botijak főleg tiszafából készül
tek. Amerikai vadászok is ezt az íjat 
használták sikerrel az 50-es évek 
elejéig vadászat céljára.

Egyeduralmát csak egy másik, 
szinten ősi formát követő típus tud
ta megtörni, a reflexíj, amely hatás
fokában és kezelhetőségében felül
múlja a botiját. A reflexíj formáját 
tekintve leginkább a sztyeppei no
mád népek íjaira emlékeztet. Ezek

b o t  í j -  r * f l e * í )

a népek ennek az íjnak köszönhetik 
felemelkedésüket a hunoktól kezd
ve, őseinken át a mongolokig. Ké
szítésének titka hosszú időre fele
désbe merült. Csak a modem mű
anyagoknak köszönhető, hogy újra 
használhatjuk annak tökéletesített 
változatát. A modern reflexíj fa.

vagy magnézium ötvözetű alumíni
um középrésszel és üvegszál erősí
tésű műanyag reflexekkel készül. 
Használatához a jó  fizikai erőnlét 
elengedhetetlen, mivel a vadászat
hoz szükséges 50 font (22.68 kg) hú- 
zócrcjű íj célratartása olyan izom
csoportokat vesz igénybe, mely a 
hétköznapi életben nincs terhelve. 
Ez megnehezíti a célzást, de ebben 
rejlik sportszerűsége is.

Vadászat közben nagyon sokszor 
adódik olyan helyzet, hogy az íjász 
kénytelen hosszabb ideig célozni és 
a fizikai megterhelés hatására lövé
se pontatlanná válik. Ezt a hátrányt 
igyekeztek kiküszöbölni egy olyan 
találmánnyal, amely a kihúzott íj 
erejének egy részét lecsökkenti, de 
úgy, hogy annak hatásfoka nem 
romlik. Ezek a kísérletek vezettek 
végül a csigás íjhoz. Az excentrikus 
csigák nemcsak átkönnyitették az íj 
megtartásához szükséges erőt, ha
nem a lövés pillanatában fordítot
tan működve még gyorsították a 
nyílvessző sebességét. A csigaszer
kezeten lévő állítási lehetőségek 
megoldották azt a problémát is. 
hogy a húzáshossz mindig ugyanaz 
legyen. Ez a típus már azt is lehető
vé tette, hogy már olyan erős íjat 
használtak, amellyel akár vastag 
bőrű afrikai nagyvadra is bizton
sággal vadászhattak.

Ruthardt Sándor ijkészitő

JÓ AZ ÖREG A HÁZNÁL
„János bácsi a csatában..." dal fő
hőse, azaz valójában az eredeti 
amerikai balladában szereplő John 
Brown, véres kezéről hírhedt rab- 
szolga-fölszabaditó „próféta** ked
venc fegyvere volt - vadászatokon, 
és harctéren egyaránt - az irdatlan 
nagy kakasú. nehéz Sharps puska.

Amikor a múlt század 50-es évei
ben bandájával valósággal lángba 
borította Kansast, a hatlövetű Colt 
revolver mellett főként ezt, az ere
detileg vadászatra szánt egylövetű 
golyós puskát használták. Ugyan
csak ez a fegyver volt a kedvence
H. W. Beecher tisztcletesnek is. aki
ről az a hír járta, hogy több embert 
térített az igaz hitre Sharps golyósá
val. mint a testamentum szent igéi
vel. Ezért kortársai nemes egyszerű
séggel sokáig csak „Beecher bibliá
jáéként becézték fegyverét. Ké
sőbb használták a polgárháború
ban is eleget, ahol elsősorban az 
északi mesterlövészek nagyon meg
becsült hadipuskája volt, de igazi 
népszerűségét az azt követő két év
tizedben érte el, amikor a hivatásos

bölényvadás/ok első számú ked
vence* lett. A  lovas „hajrá-vadásza
tok** kivételével minden más vadá
szati módnál többet ért, mint szin
tén neves kortársa; a kurta csövű 
Modell 73-as Winchester. Már 
1848-ban szabadalmaztatta ezt a tí
pust C . Sharps. előbb papirhüve- 
lyes, később az egyre tökéletesebb 
fémhüvelyű golyós töltényekhez ké

szítették, sőt mi több, gyártják még 
napjainkban is! Amerikában a Shi- 
loh cég. Olaszországban pedig az 
Armi San Marco, valamint a Peder- 
soli fegyvergyárak. Régimódi, iga
zán sportos „replika-vadászatok
ra", és sportlövészetre egyaránt be
vált, különösen .45-70 G. kaliber

Sharps Breech Actton

ben, 150 méteres lőtávolságon be
lül. „Vén Megbízhatónak*' a bö
lényvadászok keresztelték el, mert 
tényleg az volt. Úgynevezett bukó- 
blokk-rendszere aránylag egyszerű. 
A  puskatöltés úgy megy végbe, 
hogy a lövész mindenekelőtt nyu
galmi rasszra - vagyis félig - vonja 
fel a tekintélyes nagyságú oldalka
kast. Ezután a sátorvast clörcnyom- 
ja. miáltal a cső mögül lesikiik a 
zártömb. így lehetővé válik a töl
tény csőrctöltése. A  sátorvasat visz- 
szanúzva, a tömbzár is a helyére 
csúszik. A  kakast teljesen felhúzva 
kerül tűzkesz állapotba a fegyver. 
Ez a töltés leírva talán hosszadal
mas manipulációnak tűnik, ám a 
valóságban igencsak gyorsan megy. 
Az idők során a Sharps puskát na
gyon sokféle csőhosszal hozták for
galomba. A legszebb változat csöve 
69,5 centiméteres, a tclics hossz 116 
centiméter, súlya pedig 4,2 kilo
gramm.

Kovács László

VERSENY-
KIÍRÁS

A rendezők a versenyt 
azoknak a vadászoknak 
találták ki, akik kedvet 

éreznek a koronglövéshez, 
önmaguk és puskájuk 

próbálásához és eddig nem 
volt alkalmuk erre. Ám, hogy 

a versenyrutin, netán az 
önbizalom hiánya ne legyen 
akadály, három edzésnapra 

is lehetőséget adunk. Az 
edzésnapokon gyakorlott 

versenyzőink állnak az 
érdeklődők rendelkezésére, 

elmagyarázzák 
a szabályokat, megmutatják 
egy-egy szokatlan korong 

eltalálásának trükkjeit, 
egyszóval megismertetik 

a koroncvadászatot, 
segítenek felkészülni 

a versenyre.
A Vadászok és 

Természetvédők 
Közép-m.igyarországi 

Szövetsége és a Magy ar 
Vadászsportlövők Egyesülete 

megrendezi az 1993. évi

TAVASZI 
VADÁSZKUPA 
LÓVERSENYT

Időpontja: 
1993. május 22. 8 óra

Helye:
O M V V  Nagytétényi 

Vadaszlőtér 
(70-es út, 13-as km) 

Versenyszám: 
korongvadászat 

(Jagdparcours) 40 korongra 
ausztrál rendszerben. Egyéni 

és csapatverseny, 4 fős 
csapatok részére.

Ne>e/és:
Az edzésnapokon 

személyesen a pályán, 
levélben a V T K M S Z  1051 
Bp., Nádor u. 34. címén, 
vagy a verseny napján a 
helyszínen. 120 nevezést 

tudunk elfogadni. 
Nevezési dij:

Egyéni I 200 Ft 
Csapat 2000 Ft 

Díjazás:
Egyéni I. serleg, 

tárgyjutalom, érem. oklevél 
2-3. tárgy. érem. oklevél

4 10. tárgy 
Csapat:

I. serleg, tárgyjutalom, 
érem. oklevél 

2 3. érem. oklevél 
Edzésnapok: 

április 25. vasárnap 11 órától 
május 15. szombat 10 órától 
május 21. péntek 10 órától 

16 óráig.
Fdzőrotte (20 korong) 500 Ft 

Védnökök:
Nagy István O M VV  

Sportlövő Bizottság elnöke 
Szabó Zoltán M V E  elnöke
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A külföldi vadászok vámszabályai
A  vadásztársaságoknak, vadászat
szervező irodáknak szeretnénk cik
künkkel segítséget nyújtani abból a 
célból, hogy minél zökkenömente- 
sebbé tegyék a külföldi vendégva
dászaik vámeljárással kapcsolatos 
teendőinek lebonyolítását és ismer
jék meg mindezeket, a vendégeik 
kérdéseire tájékoztatást tudjanak 
adni. Ha valaki érvényes lőfegy
ver-. lőszertartási engedéllyel ren
delkezik. jogosult vadászaton való 
részvétel céljából vadászfegyvert, il
letve löszért behozni, kivinni, illet
ve Magyarországon átszállítani, ha 
a tartózkodási ideje a kilencven na
pot nem haladja meg.

A vadászaton történő részvételt a 
meghívó vadászatra, vadásztatásra 
jogosultnak a Magyarországra érvé
nyes vadászati engedéllyel (meghí
vólevéllel) kell igazolnia.

Itt az eljárás kettébontható attól 
függően, hogy a külföldi vadász a 
lakóhelye szerint illetékes magyar 
külképviseleti szervnél előzetesen 
kért-e fegyver- és lőszerkisérő iga
zolványt vagy sem.

Ha a fegyver- és lőszerkisérő iga
zolványt előzetesen megkérte, egye
düli teendője az, hogy belépése al
kalmával azt a határvámhivatalnál
- természetesen a vadászfegyverrel 
és a hozzá tartozó lőszerrel együtt - 
bemutassa.

A vámhivatal az okmány hátol
dalán igazolja a behozatalt, majd - 
mivel azt kilépéskor is be kell mu
tatni - rávezeti a kiléptetés tényét, 
valamint a fegyver- és lőszerkisérő 
igazolványt bevonja.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra. 
hogy ha a magyarországi vadászat 
időtartama a kilencven napot meg
haladja. a fegyver- és lőszerkisérő 
igazolványt minden esetben be kell 
előzetesen szerezni.

A másik lehetőség, ha a külföldi 
vadász nem kéri meg előzetesen a

fegyver- és lőszerkisérő igazol
ványt. Ilyenkor a határvámhivatal 
állít ki egy igazolást a belépés al
kalmával. Az igazolás kiadásának 
feltétele, hogy a külföldi utas ren
delkezzék vadászengedéllyel vagy 
fegyver, lőszer tartására jogosító 
engedéllyel és bemutatja a Magyar- 
országra illetőleg átutazás eseté
ben a külföldre - szóló meghívóle
velét. A határvámhivatal által kiál
lított igazolás dija 1000 forint. Ha 
több személy (például vadászcso
port) fegyverei szerepelnek rajta, 
ezt a dijat személyenként kell meg
fizetni. Egy személy egy igazolással 
több fegyvert is behozhat, illetőleg 
kivihet, de az igazolás kiadásáért 
ilyenkor is csak 1000 forintot kell 
fizetni.

A  dijat a határvámhivatalok által 
ellenszolgáltatás mellett rendelke
zésre bocsátott illetékbélyeggel kell 
leróni, amelyet fel kell ragasztani 
az igazolás tőlapjára.

Amit még a külföldi utasnak tud
ni kell az igazolásról az az. hogy ki
lépéskor a fegyver- és a lőszerkisé- 
rö igazolványt le kell adni a határ- 
vámhivatal szolgálatot teljesítő dol
gozójának.

Fontos tudni azt. hogy a külföldi 
utas által a fentiek szerint ismerte
tett módon behozott fegyver „úti
holminak" minősül, és azt a vadá
szat befejeztével ki kell vinnie ma
gával külföldre. A nemzetközi sza
bályok szerint az ilyen fegyver bel
földön nem ajándékozható el. és 
nem adható kölcsön vagy bérbe. 
Most nézzük, milyen rendelkezések 
vonatkoznak a trófeák kivitelére.

A külkereskedelmi joggal irodák, 
vadásztársaságok által szervezett 
bérvadásztatás alkalmával a külföl
diek által lőtt vadfajok trófeáinak 
kiviteli ellenőrzéséhez és kilépteté
séhez szükség van a vadászatra jo 
gosított által kiállított számlára, va

lamint a V Á M  91. sz. vámokmány
ra.

Célszerűnek azt tartjuk, hogy a 
vadászatot lebonyolító vadgazda
ság a kiléptetéshez szükséges okmá
nyokat - számla, V Á M  91 és a fegy
ver behozatalához kapcsolódó iga
zolás - előzetesen összekészíti és 
felhívja a vadász figyelmét arra, 
hogy azokat kilépés alkalmával a 
vámhatóságnak le kell adnia.

A nem bérvadászat keretében 
elejtett és 3000 forint értéket meg
haladó értékű (vásárolt) trófeák ki
viteléhez a Magyar Nemzeti Bank 
kiviteli engedélye szükséges. Az en
gedély Budapesten és Pest megyé
ben az M N B  központjában (Buda
pest V., Szabadság tér 8.). más me
gyékben a megyeszékhelyen műkö
dő MNB-fióknál kérhető. Ilyen 
esetekben a trófeák értékeként a 
Mavad tarifáit kell figyelembe ven
ni.

Külön kérdésként vetődhet fel az 
általános forgalmi adó visszaigény
lésének lehetősége.

A  hatályos rendelkezés értelmé
ben a külföldi utas jogosult a ter
mék megvásárlásakor az árban fog
lalt általános forgalmi adó (áfa) 
visszaigénylésére. Az adó-visszaté- 
rités a műalkotás, gyűjtemény, régi
ség kivételével - minden termékre 
kiterjed. A forgalmiadó-vissza- 
igénylési jog a következő feltételek 
együttes megléte esetén gyakorol
ható:
- a külföldi utas vagy megbízottja a 

terméket eredeti állapotban kül
földre szállítja, és azt a vámható
ság igazolja:

- a vásárlás (számla kelte) és a kivi
tel időpontja közötti időtartam 
nem haladja meg a 90 napot:

- a kivitel- és az adó-visszaigénylési 
kérelem benyújtásának időpontja 
közötti időtartam nem haladja 
meg a 183 napot.

Az adó-visszatérítés az állami 
adóhatóság fővárosi szervéhez be
nyújtott írásbeli kérelemre történik.

A kérelemhez csatolni kell: an
nak igazolására vonatkozó ok
mányt, hogy az adó-visszaigénylést 
kérő külföldi utas; a név szerint ki
állított. az adó összegét vagy mérté
két elkülönítetten tatalmazó szám
lát és egyerüsitett számlát, valamint 
a kivitel vámhatósági igazolását. 
(Ez  utóbbi a számla záradékolását 
jelenti.)

Az adó-visszaigénylési jog csak 
olyan számla tekintetében érvénye
síthető. amelyben az ellenériék 
adóval növelt legkisebb összege el
éri vagy meghaladja a 25 000 forin
tot.

Meg kell jegyeznünk, hogy az ál
talános forgalmi adó visszaigénylé
se termékvásárlásra vonatkozik. 
Amennyiben a bérvadásztatás költ
ségei a trófea árát is magukba fog
lalják. mint a szolgáltatás költsége
it. akkor a fenti rendelkezések nem 
vehetők figyelembe.

Meggyőződésünk azonban, hogy 
a külföldi vadászokat - akik eseten
ként jelentős összegeket áldoznak 
egy-egy kapitális példány elejtésére
- nem befolyásolja ez a tényező. 
Számunkra a legfontosabb a vadá
szathoz kapcsolódó élmény, és a vi
lághírű magyarországi vadgazdál- 
kodás eredményeként kialakult mi
nőségi vadállományból származó 
egyes példányok elejtésének lehető
sége.

Reméljük, hogy a cikkünkben 
foglaltak rávilágítottak azokra a 
legfontosabb vámigazgatási kérdé
sekre. amelyekkel a külföldiek bér
vadásztatása során a vadásztársasá
gok találkoznak, és igy tevékenysé
güket segíteni tudtuk.

Tóth Ferenc
hadnagy, főelőadó

A vadásztársaságokra vonatkozó áfa-szabályokról
1993. január 1-jétöl az általános 
forgalmi adóról új törvény, az 1992. 
évi L X X IV . törvény lépett hatály
ba. mely az eddigi szabályokhoz 
képest lényeges változásokat tartal
maz a vadásztársaságokra vonatko
zóan is. Ezek közül néhány fontos 
tudnivalóra hívom fel a Kedves O l
vasók figyelmét.

Az altalanos forgalmi adónak to
vábbra is alanya a vadásztársaság, 
mivel végez olyan tevékenységet, 
mely az áfa-törvény szerinti gazda
sági tevékenységnek minősül, vagy
is saját nevében, a bevétel érdeké
ben terméket értékesít és szolgálta
tást nyújt. Az új szabályok szerint a 
törvény hatálya alá tartozik mint 
termékértékesítés, minden birtokba 
vehető dolog (például a lőtt vad 
vagy trófea) átruházása, mely az át
vevőt tulajdonosként rendelkezés
re jogosítja. A hatálya alá tartozik 
továbbá minden más értékesítés is. 
mint szolgáltatásnyújtás (például 
bérvadásztatás). Ami nem termék
értékesítés. az szolgáltatásnyújtás 
az áfa tekintetében. Igy már nincs 
szerepe a statisztikai besorolásnak, 
közömbös, hogy az értékesítésre ke

rülő. birtokba vehető dolog, vagy 
(aktív vagy passzív) tevékenység a 
statisztikai rendben szerepel-e vagy 
sem.

Az új áfa-törvényben a mérték
rendszerbeli változás a legjelentő
sebb. amellyel az eddigi 0°*-os s 
15%-os adómérték megszűnt. Az új. 
kedvező adókulcs 6%-os adómerté- 
ket jelent. (Ebbe a körbe tartozik 
például a vadgazdálkodási bérmun
ka a trófeabírálat kivételével.) Az 
általános adómérték 25%. (25%-os 
adómértéket kell alkalmazni töb
bek között a hullajtott agancs, a 
trófea és bírálat, valamint a sport- 
és hobbivadászat ellenértéké után.) 
A statisztikai besorolásnak kizáró
lag a tárgyi mentesség és kedvező 
adókulcsok (a 0 és a 6%-os adómér
ték) megállapitása során van jelen
tősége. F. tekintetben az 1992. au
gusztus 31-én érvényes statisztikai 
besorolási rendben foglaltakat kell 
alkalmazni. Amely termék vagv 
szolgáltatás a törvény 2. számú mel
léklete szerint nem élvez tárgyi 
mentességet, nem tartozik a kedve
ző adókulcs alá. vagyis nem szere
pel az I. számú mellékletben, an

nak értékesítése esetén a 25%-os 
adómértéket kell alkalmazni.

Az az adóalany (vadásztársaság), 
amelynek a múlt évi bevétele, vala
mint várhatóan a tárgyévi bevétele 
nem haladja meg az évi 500 ezer fo
rintot (ez a bevételi határ a múlt év
ben 300 ezer forint volt) választhat 
alanyi adómentességet. Ebben az 
esetben nem kell az értékesítés után 
adót fizetni és a beszerzések áfája 
sem vonható le.

Ha a társaság nem választott 
vagy nem választhatott mentessé
get. akkor az értékesítés érdekében 
felmerülő beszerzéseinek áfáját le
vonhatja. ha ennek megvan a tárgyi 
feltétele is, azaz rendelkezik a be
szerzéseiről számlával, egyszerűsí
tett számlával vagy számlát helyet
tesítő okmánnyal, esetleg az adóki
vetésről szóló vámhatósági határo
zattal. Egyes beszerzések esetében 
azonban a törvény számla vagy más 
tárgyi feltétel megléte esetén sem 
engedi meg az ála-lcvonást. Ezek 
közé tartozik többek között a sze
mélygépkocsi-beszerzés. a motor
benzin. a személygépkocsi üzemel
tetéséhez használt bármely más

üzemanyag, a személygépkocsi-köl
csönzés és a személytaxi-közlcke- 
dés áfája. Az adóalanyokra a fizeté
si kötelezettség mellett egyéb elő
írások is vonatkoznak. Például be 
kell jelenteni az adóhatósághoz az 
áfa-köteles tevékenység megkezdé
sét. az adókötelezettséget érintő 
változást, az alanyi adómentesség 
választását. Az adóalanynak áfa- 
nyilvántartást is kell vezetni, mely
ben nemcsak az értékesítéseket, ha
nem a beszerzéseket is adókulcson
ként! bontásban kell szerepeltetni 
(külön feltüntetve a le nem vonható 
tételeket). Fontos tudni, hogy 1993. 
január l-jétől minden áfa-alanyra a 
havi adóbevallási kötelezettség vo
natkozik. A havi áfa-bevallásra az 
adóhatóság a 65. számú nyomtat
ványt rendszeresítette, melyet az 
alanyi és a kizárólag tárgyi adó
mentes tevékenységet végzők kivé
telével minden hónapról a tárgyhót 
követő 20. napjáig kell benyújtani a 
társaság székhelye (telephelye) sze
rinti illetékes megyei (fővárosi) 
adóhatósághoz.

Sike Olga
A PEH
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VADÁSZKUTYÁK AVADGAZDA SZEMÉVEL
A vadászkutyák tenyésztése, idomí- 
tása, valamint a gyakorlati haszná
latuk, néhány évtizede mélyponton 
van. Áldozata a divatnak, a hozzá 
nem értő, a szakmát nem ismerő, 
magukat tenyésztőknek nevezők
nek. A  jelenlegi lesújtó állapot ki
alakulásának számtalan okát lehet
ne felsorolni, természetesen erre le
hetőség itt nincs, ezért csak a leg
fontosabb, a szakmai szempontok 
és a tenyésztői munka kapcsolatát 
szeretném közülük kiemelni.

Minden kulturált országban, 
ahol a magas szintű vadászati kul
túrával, vadászati etikával találko
zunk, ott elválaszthatatlan szerves 
része a vadgazdálkodásnak a vadá
szati kynológia és maga a vadászat. 
Ebben az esetben magától értetődő, 
hogy a tenyésztés irányítása, a ku
tyavezetők szakmai munkájának 
meghatározása a vadgazdálkodás 
irányítóinak, a szakembereknek a 
kezében van. Sajnálatos, hogy a 
magyar vadgazdák - megmagyaráz
hatatlan módon - erről a mai napig 
lemondtak, illetve úgy tűnik, mint
ha erre nem tartanának igényi. A 
M E O E  - minden rossz szándék nél
kül - nem képes biztosítani azokat 
a feltételeket és követelményeket, 
amik a vadászkutyák speciális 
kynológiai szempontjainak akár 
csak minimális szükségletét is kielé
gítenék.

M i jelentheti a megoldást?
Kézenfekvő, hogy a tenyésztési 

célokat és azok gyakorlati megoldá
sát csak és kizárólag a vadgazdál
kodók kynológusai tűzhetik ki és 
valósíthatják meg. Egyértelművé

kell tenni és ki kell végre mondani, 
hogy a vadászkutyák tenyésztése 
ősidők óta a vadászati gyakorlaton 
alapuló céltudatos kynológiai tevé
kenység, ellentétben a jelenlegi ál
lapottal. ahol is túlnyomórészt a di
vat irányzatai a meghatározóak. A 
különböző „szépségvcrseny"-cken 
elért eredmények, hangzatos címek 
határozzák meg az egyes egyedek 
tenyészértékét és utódaik értékét is. 
Ennek következménye, hogy né
hány vadászkutyafajtát szinte teljes 
egészében mellőzni kell a vadásza
tokon, mert generációkon keresztül 
az értékes vadásztulajdonságok 
háttérbe szorultak. A tenyésztésben 
meghatározó szelekció alapját nem 
a vadászatra használhatóság és az 
ehhez kötődd küllem szempontjai 
képezik, hanem kizárólag a pilla
natnyi piaci igényeknek megfelelő 
küllemi jegyek.

A  vadgazdákat és a vadászokat 
rá kell ébreszteni, hogy a vadászat 
minden területén, valamint az apró
vadtenyésztés eredményesebbé téte
lében nélkülözhetetlen a jól képzett 
vadászkutya.

Elsősorban mérlegelni kellene, 
hogy a vadgazdálkodás egyes terü
letein mit jelent a vadászkutya? 
Hozhat-e mérhető eredménynöve
kedést? Azt hiszem, ez vitathatat
lan, csak ennek súlyát a területeken 
nem megfelelően érzékelik, mivel 
néhány kivétellel a kutyás vadásza
tok lényegét «  jelentőségét nem is
merik.

A  kotorékebek és a vizslák mun
kájának összehangolásával az apró- 
vadtenyésztés és a vadászattal törté

nő értékesítés eredményessége 20- 
40 százalékkal növelhető, túl azon. 
hogy a vadászatok esztétikusabbá, 
ctikusabbá, a külföldi vadászok ré
szére is vonzóbbá tehetők.

A  tenyészidöszak előtt a kotorék
ebek munkájára kell fokozottan tá
maszkodni, a vadászatok alkalmá
val pedig a vizslák és az elhozóku- 
tyák munkája elengedhetetlen. 
Ezek tudatában kell a vadászmeste
reknek a „kutyázást" területeiken 
megszervezni. A szakszerűen meg
tervezett és végrehajtott kynológiai 
munka költségkímélő és terítéknö
velő szerepe vitathatatlan és nem 
elhanyagolható.

A  nagyvadvadászatokon a vad- 
disznós Icutyák és a vérebek mun
kájának szükségessége nem képez
heti vita tárgyát. A  sebzésből szár
mazó veszteség csökkentésének 
egyetlen hatékony lehetősége a mi
nél több, jól dolgozó véreb és 
egyéb, sebzett nagyvad utánkere- 
sésre megfelelő fajta alkalmazása. 
Ezzel egy újabb probléma vetődik 
fel. miszerint kik foglalkozzanak és 
milyen kutyákkal? Gyakorlati 
szempontból az lenne a kívánatos, 
ha elsősorban hivatásos vadászok 
tenyésztenék, oktatnák és vezetnék 
a vadászkutyákat. Ezekből a tenyé
szetekből szigorú szelekció után 
megfelelő küllemű, kiváló öröklődő 
tulajdonságokat magukban hordo
zó egyedek kerülnének a sportvadá
szokhoz és a nem vadász, de va
dászkutya-fajtákat tartó „civileké
hez. A  tenyésztésben csak azok a 
kutyatartók vehetnének részt, akik 
kutyáikat alávetik azoknak a szigo

rú szakmai követelményeknek, ami
ket a vadgazdálkodásban jártas 
kynológusok határoznak meg. Csak 
ebben az esetben kerülhetők cl az 
olyan paradoxonok, mint a jelenle
gi állapotban, miszerint például 
csak azok a kanok vehetnek részt a 
tenyésztésben, amelyek kiállításon 
„kitűnő", vagy tenyészszemlén „te
nyészthető" minősítésűek. Szó nem 
esik a tenyésztésben nélkülözhetet
len belső értékmérő tulajdonságok
ról, a különböző öröklődő hajla
mok meglétének vizsgálatáról stb. 
A  jelenleg érvényben lévő tenyész
tési szabályzat szinte azonos köve
telményt támaszt egy pekingi palo
ta tenyészkan és egy magyar vizsla 
vagv véreb tenyészkannal szemben. 

Összegzésül:
- célul kell kitűzni a magas szintű 

szakmai irányítás megszervezését,
- a  különböző munkavizsgák szín

vonalas bonyolítását,
- a kulturált vadászatok megszerve

zését minél több minőségi mun
kát produkáló vadászeb igénybe
vételével,

-az eddigieknél lényegesen maga
sabb szinten kell biztosítani a ku
tyavezetők elméleti és gyakorlati 
képzését,

- a vadászatokon a kutyát vezető 
vadászt vagy „csak" kutyást meg
felelő érdekeltségi rendszerben 
kell foglalkoztatni.
Amíg a fentiek nem vagy csak 

részben történnek meg. a vadászat 
és vadgazdálkodás erkölcsileg és 
gazdaságilag egyaránt jelentős 
veszteséget kénytelen elkönyvelni.

P om ázi Á goston

A NYOMOZÁS CSUDADOKTORAI

Bizonyára nem vagyok egyedül 
azzal a véleményemmel, hogy a 
kutya csodálatos vadásztársunk. 
Jó  néhány tulajdonságával, szám
talan cselekedetével, vitathatatlan 
hűségével időről időre bizonyítja 
ezt, es ejti ámulatba a kívülállót, 
de meglepi olykor a gazdáját is. 
Viselkedésében még ma is sok a 
titok. A  maguk nemében páratla
nok a vérebek, amelyek nyomkivá
lasztó-, nyomkövető-képessége, a 
legfinomabb műszereket jócskán 
felülmúló szimata évszázadok

A győztesek. Nyomkeresö Alfa Betti 
és vezetője: Ozvári Zoltán

alatt érte el ezt a fokot. Ezek a 
rendkívül kifinomult öröklött tulaj
donságok csak úgy maradhattak 
fenn napjainkig, ha időnként m eg
mérettetnek objektív pontozás 
alapján, avatott bírói kar előtt.

A Kaszói Erdőgazdaság Rt. szín
vonalas rendezésében február 27- 
28-án figyelhettük meg a hatal
mas erőpróba .gondterhelt' vére
beinek ós vezetőiknek versenyét. 
Napsütéstől szikrázó hóban követ
ték a csapákat. majd mindig ered
ményesen. Tévedni ugyanis tipiku
san emberi dolog, velük ez nem 
fordulhat elő. Tanúi lehettünk an
nak. hogy mennyire fontos, hogy a 
vadász megbízzon kutyájában, 
igazi társként kezelje, mert csak 
így válhat eredményessé kettejük 
összmunkája. Segítségük nélkül 
minden bizonnyal kevesebb nagy
vad kerülhetne a terítékre, nem is 
szólva azokról az értelmetlen 
veszteségekről, amelyek a sebzett 
nagyvad esetleges elvesztéséből 
adódnak.
A II. Kaszó Kupa eredményei:
I. Nyomkeresö Alfa Betti, vezetője: 
Ozvári Zoltán
II. Gyertyánkul Amanda, vezetőjo: 
Baraga Jőzsef
III. Basa. vezetője: Tóth Lajos
K fP  ES SZÖVEG PO lSTC R GABRIELLA

KÉP É S  SZÖ VEG : PO LSTER G A B 
RIELLA
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Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen

Zentrale: H—1014 Budapest, Úri u. 35. Burgviertel, 
&  + FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 

Filiale Ostungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25. 
35* + FAX: (36-67) 13-301

VÁRJUK AZ 1993/94. ÉVRE ÖZBAKFELAJÁNLÁSAIKAT
Özbakkilövési árak DM DM /lgr.

-150 gr. 100-
151-250 gr. 250,-
251-300 gr. 250,- + 6.-
301-350 gr. 550.- +  11.-
351-400 gr. 1100.- + 20,-

Özbakkilövési árak
401-450 gr.
451-500 gr.
501-
őzsuta 63,- DM

DM DM/lgr.
2100,- + 29.-
3550- + 43.-
5700,- +60.-

özgida 63,- DM
Vadászatszervezósi díj 15,- DM/vadász/nap

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadaszfegyverek új
szerű állapotban, kedvező áron. nagy választékban

•
Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül 
•

Fegyvecjavító műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerű javítá
sai. belovesét. bevizsgálását és céltávcsó szerelését. 

Fogyverboltunk és műhelyünk címe:
Budapest V I I . W esselényi u 74 Telsfoe 122 4002 

Nagykereskedók. vtszonteiedok es egyéni vásárlók figyelm ébe »iánl|uk 
D ISZK O N T  részlegünket Budapest X .  Szacsvay u 44. Telefon: 147 ?5 '6

4  W D  i m  I CENTER
Mint már hírül adtuk: Budapesten, a Liget fasor (Gorkij fasor) 
46-48-bán megnyitottuk a terepjáró autók szervizét. A  hazánkban 
forgalmazott összes típust javítjuk. Ezen kívül vállalkozunk autók 
értékesítésére, közvetítésére, vállaljuk speciális felszerelések, a 
vadászatot, illetőleg a vadszállitást könnyítő kiegészítők készíté

sét. értékesítését.

M IT S U B IS H I  A U T Ó K  É R T É K E S ÍT É S E  
É S  S Z E R V IZ E L É S E ,

LADA NIVÁK TEUES 
SZERVIZELÉSE ÉS 

FELKÉSZÍTÉSE A TEREPRE 
NINCS AKADÁLY,

HA NÁLUNK JAVÍTTAT!
Ú J  TEVÉKEN YSÉG Ü N K :

BOLÍVIAI. KANADAI És MONGÓLIÁI 
VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!

SZERETETTEL V Á R JU K  A

4 wo i rrrt i m i -ben

Címünk 1068 8udapest. Liget fasor 46-48 
Telefon és fax: 122 8872

A DEBRECENI 
TRÓFEA NAGYKER 

AJÁNLATAI:
S Ö R É T E S  É S  G O L Y Ó S  F E G Y V E R E K  R É S Z L E T R E !

SÓ RÉTESLÓ SZER-VÁSÁR: 14.50 FT-TÓL 
NAGY T EL JES ÍT M ÉN Y Ű . FÓKUSZÁLHATÓ. 

K Ü LÖ N LEG ES VADÁSZLÁM PÁK

MINDKÉT ÜZLETÜNKBEN:
4033 D eb recen , B u d a i N a g y  A n ta l u. 175. Tel./Fax: 52/16-916 

4400 N y íreg yh áza , S z é ch e n y i u. 1. Te l.: 42/15-784

r a a

KELET BUDAPEST NISSAN
a NISSAN márka budapesti főkereskedője
B u d ap es t X ., Sz á llá s  u. 4. Te le fon : 128-4865. Fax: 127-4451

TEVÉKENYSÉGE:
■ Ú J AUTÓ: SZEMÉLY-

ÉS HASZONGÉPJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉS,
■ LÍZING.
■ RÉSZLETRE ÁRUSÍTÁS.
■ HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS,
■ HASZNÁLTAUTÓ-KERESKEDELEM.

VIDÉKI KÉPVISELETEINK:
SPIRÁL AUTÓ CSANÁDI JÓZSEF N. MEIER-HOF PÚNK JÁNOS

1134 Budapest. 
Szabolcsú 32-34 
T: 269 8822 
Fax: 120 9828

8811 Siófok.
Honved u. 77.
Tel /Fax: 06 84 11644

Májerszky Péter, 
2371 Dabas. 
Alsóbabád u 21. 
Tel 06 60 25400

8181 Berhida. 
Veszprwniu 12. 
Tel 06 60 90427

T
9

E
NISSAN
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Vadászatszervezés •  Vadászati oktatás
Vadászfegyver és vadászati felszerelés 

export-import
Vadgazdálkodási tervezés és szolgáltatás

Vadhús hazai forgalmazás

Ha mezőgazdasági vagy erdei vadkár, akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor HUBERTUS.

A honosított francia vadkárelháritási technológia 
csaknem százszázalékos védelmet nyújt, mégis olcsó! 
Ahol már ismerik, csak ezt a technológiát használják. 

Több mint 50 referenciaterület!

A francia LACME villanypásztorokat Magyarországon 
a HUBERTUS forgalmazza.

Cimünk: 1054 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon: 111-9608. Telefax: 131-4790.

'á W f ö u  aró

Kcttncc
KETTNER-PILIS
Vadászati és Kereskedelmi Kft

FELÍVELŐ PÁLYÁN VAGYUNK. 
A TOVÁBBJUTÁSHOZ KIVÁLÓ 

PARTNEREKET KERESÜNK.
SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁFA VISSZATÉRÍTÉSI 
GARANCIÁVAL

1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 8. 
Telefon: 155-5282, 155-5246 Telefax: 155-4037

Mindent egy helyen a STEFÁN KFT.-NÉL
Szekszérdonl 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LÓSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVlTÁS • BELÓVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓSZERELÉS 
Ny>tv» U r t i l  h«tkO tn»p ft-17 or«>0 . M om ba loo  »-12

O R D C  T R A V E L

a TV 1-en m inden hétköznap reggel 5.47-kor, 
illetőleg szom baton 6.17-kor FA LU T ÉV É . 
vasárnap reggelenként 6.45-kor

FALUTÉVÉ MAGAZIN

AKAR MOST VESZ, 
AKÁR ELAD, 

VADHÚS ÜGYBEN 
CSAK

ÖREGLAK
8697 Ö R E G L A K ,  T E L E F O N :  85 30-845. T E L E X :  13-452

E G Y

---------------------------------------

...KÍVÁN MINDEN 
KEDVES VADÁSZ TÁRSÁNAK A

(HUNNIA)
Vadászati é s  Kereskedelm i Kft.

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/62-222, 62-066 

Telefax: 85/61-262 
Telex: 22-3817



ROY4LCMIIN
Mikor a felkelő nap narancsszin korongja 

vadászlesben álló kutyájára néz, kinek izmai 
feszülnek, orrlyuka kitágul, beszivja a vad

szagát........................ s mikor az egész napi
hajtás után fáradtan a térdére hajtja

fe jé t.......... vajon gondol-e arra, hogy ezt
a kimagasló teljesítményt a táplálásban 

honorálnia kell?
Hiszen ilyen igénybevétel mellett 

a legmagasabb értékű bevitelre van
szükség!

•  • •

ROY4LCMSIIN
40 féle teljes értékű száraztápja a tökéletes 
kondíciót, erőt, temperamentumot biztosítja 

az Ön hűséges társa számára! 
Keresse munkatársainkat személyesen vagy 

telefonon, kik készséggel állnak 
rendelkezésére, hogy megtalálja 

és megismerje aktívan vadászó kutyája 
számára a megfelelő programot!

ROY4LCKNIN
Címünk: 1222 Budapest, Pannónia u. 30. 

Tel.: 226-0238

NIKE

SPORTLŐSZEREKRŐL
Az olimpia után megváltoztak a koronglövő számok versenyszabályai.

A hagyományos trap- és skeet versenyszámok mellett megielent 
a Double Trap. amit itthon magyarul dupla-trapnak fognak nevezni.

A technikai szabályok a lőszert is érintették 
Azokon a hivatalos versenyeken, amelyeket az UIT (Sportlövő 

Világszövetség) és a MSSZ (Magyar Sportlövők Szövetsége) rendez, vagy 
ir ki. csak olyan sörétes lőszerrel szabad versenyezni, amiben a soréttőltet 

tömege nem több. mint 24 gramm.

E L Ő ÍR Á S  S Z E R IN T  
A  S Ö R É T  Á T M É R Ő JE  2.0-2.5 M M  K Ö Z Ö T T  LEH ET .

A traplószerbe 24 g 2,4 mm 0  -jú. 
a dupla-trapba 24 g 2.3 mm 0  - jú. 
a skeetlőszerbe 24 g 2.0-2.2 mm 0-jú sörétet töltenek

A Z  Ú J  V E R S E N Y L Ő S Z E R T  A  N IK E - F IO C C H I KFT. 
M Á R  A  M Ú L T  É V B E N  K IF E JL E S Z T E T T E  

É S  M E G K E Z D T E  E X P O R T R A  S Z Á L L ÍT Á S Á T
A lőszer torkolati sebessege 70 cm hosszú hengeres (szabalyos) csőben 

vi -  410 ± 5 m/s. Legnagyobb gáznyomása 520 ± 40 bar 
A gyakorlatban a kezdősebesség az alkalmazott fegyvertől függően 

változik. A 76 cm hosszú trap versenypuska teljes szúkitésú csoveben 
a torkolati sebesség 420-430 m/s A 66 cm hosszú skeetpuskában

v . - 390-400 m/s.

SPORTLÖVŐK FIGYELEM!
Indul a versenyszezon Mar az első versenyen is csak az ú| szabályok 

szerinti lőszerrel szabad részt venni.
Nagykereskedőink várják a klubok (szakosztályok) megrendeléseit

VADÁSZOK FIGYELEM!
Gyakorló lövészethez továbbra is használható a 28 és 32 gramm söréttel 

töltött sportlőszer is Röptetett kacsára és fácánra változatlanul a 32 
gramm soréttoltetú 2.7-3.0 mm sorétátméröjú vadászlőszert ajanljuk

T ER M ÉK E IN K  AZ A LÁ BB I C ÍM EN  
RENDELHETŐK M EG :

8184 Fúzfógyártelep Pf. 22 
Tel: (80) 51-310 Telefax: (80) 51-091 

1015 8udapest. Donáti u 5/B 
Tel : (1)201-1854 Fax: (1) 201-1881

AZ ÉR T ÉK ES ÍT ÉS  N AG YKERESKED Ő IN KEN  
K ER ESZT Ü L TÖRTÉNIK.

Kettner Nimród Fran kó n ia
Kereskedelm i Kft. T ró fe a  K ft.
1068 Budapest 2100 Godolló
Szalmás P. u. 4 Isaszegi u.
Tel.: 122-9830 Tel.: (36) 28/30 291
Fax: 142-8887 Fax: (36) 28/30 291
H U N O  K ft. T ró fea  V ad ászb o lt
8200 Veszprém 4033 Debrecen
Brusznyai Á. u. C Budai N A. u. 175.
Tol.: (80) 24-834 Tel.: (52) 16 916 

Fax :(52)16 916
H arm ó n ia K á ta i-Pá l Lász ló
V ad ászb o lt Vadász- íjász-H orgászcikk
4032 Debrecen K o re sk ed ö
Hatvani István 5900 Orosháza
út 13/B Könd u. 44.
Tel.: (52) 44 111 Tel : (68) 11 612



ÁRTÁJÉKOZTATÓ
Esőkabát Gumicsizma Hátizsák

Kettner-Nimród
Budapest 380 4700 960-22 200 2400-3800
Aranyfácán
Budapest 530-2500 ‘ 1350 1300-2800
Diana
Budapest 1400 1800-2300 1700-2900
Vadász
Budapest 980 2100 -

Parforce
Budapest 5400 1470 1500-2800
Stefán
Szekszárd 544-2560 1275-1666 1100 2500

Szent Hubertus 
Kaposvár 300 4800 1600 1800-2500

Kátai
Orosháza 2500 980-1750 2250-2750
Siegert-Hubertus
Győr 250-1330 1350-1500 600-3100
Kettner-Nimröd
Szeged 400 1050-2800 1900-2200

RECEPTEK
PIKÁNS SZALONKASZELETEK

H ozzáva lók : 3 4 sza lonka. 1 p o h a ra t  
te jfö l. 1 dl m adeirakor. 3 4 cs irkém é i, 
•pástét om fúszer~. 1 c itrom . 1 te á sk a 
ná l m ustár. 10-14 sze le t fehér kenyér. 
A  sü téshez  zsír vag y  ó la i. só . bors.
A  jól megtisztított szalonkakat besóz
zuk. bor sózzuk, o lajjal leontjuk. rózsaszí
nűre sutjuk. A  su liró l a m elleket levá  
lasztjuk. fcecsontozzuk és  felszeleteljük. 
A  com bokból és a belsejébő l csirkemáj-

jel. kevés m adetraborral. 1 2  kanál te j
fö llel és  a pástetom fúszerrel pírét keszi 
tünk. 1 teáskanál m ustárt is  keverünk 
m eg hozzá, és  kevés m adeiram ártást 

Fehérkenyér szeleteket pirítunk szük
ség  szerinti m ennyiségben, megkenjük  
a szalonkapirével é s  te te jére  helyezzük 
a szeleteket 1-2 csepp  friss citrom levet 
cseppentünk rá  és  gyengén felm elegit 
ve  tataijuk

SZALONKA NARANCSMÁRTÁSSAL
Hozzávalók: 3 4 szalonka, ólai. *ó- bors. 
kockacukor. 1 teáskanál liszt. 1 kg na 
rancs. 20 dkg füstölt szalonna. 1 citrom. 
1/2 I Otympos narancslé
A  szalonkát megtisztítjuk, balsejét kiszed 
juk. megmossuk, kicsit áztatjuk. majd é*. 
csurgatjuk Megsózzuk, megborsozzuk, 
utána sz*Jonnas/e*etekkel spéfccljisk Ké«z 
re sutjuk, miközben locsolgatjuk M»elótt a 
sutóból fc*szed|uk véglegesen, szedtük *e e 
szalonnaspekeket. ontsuk le narancslével, 
majd 1 percre meg tegyük vtssza a sütőbe

A húst felszeleteltük, tálra rakjuk, ne 
rancsszeietekkel diszkjük 

A narancsmertast a pecsenyelébó* (ke 
vés husievessel kiegészítve) 1/2 citrom és 2 
narancs leveból 2 3 kockacukorral, kevés 
sóval. p>a liszttel es 1 teaskanal narancs 
hejreszolékból készítjük el A  mártást jól 
Összeforraljuk, közben kevergetjuk Kúton 
tálkában szervírozzuk.

Krumpüpurét adunk hozzá körítésnek.

D r. N e g y n é  l e n d v a y  G a b rie lla

Ez elmegy vadászni?
Hivatásosvadász-tanulókkal beszélget
ve meglehetősen lehangoló az elhiva
tottsággal és nem kevés buzgalommal 
rendelkező ifjú .vadászinasok' bizony
talankodó jövókópe. A három iskolá
ban csaknem száz fiatal szerez szakkö
zépiskolai képesítést és veheti rövide
sen nyakába a vándortarisznyát és jár
hatja az országot állást keresve, vagy 
inkább szerencsét próbálni. A tapasz
talatok szerint hasonlóan, mint az er
dészeti szakkozépiskolák esetében, 
ma már megszűnt a csupán romanti
kus vágyálmokra hagyatkozó indoko
latlan túljelentkezés, igy jószerint csak 
azok maradtak, akik valóban meghány- 
ták-vetették, miért választották ezt a 
szakmát. Mindhárom iskola az ország 
egy egy nagyobb tájegységét látja el 
utánpótlással, csakhogy kevés az in
formáció, az iskolákat nem bombázzák 
az állásajánlatokkal. Néhány megyét 
kivéve hiányzik mindenféle szándék- 
nyilatkozat, pedig az új rendelet értel
mében minden négyezer hektár után a 
vadászatra jogosított köteles hivatá
sos vadászt alkalmazni, és ez egyebek 
között a haszonbérbeadás feltétele is.

A másik oldal, a munkáltatók részérói 
is jól láthatók az elbizonytalanodás je
lei. hiszen az agazat közismert anyagi 
ellehetetlenuléso. valamint a meglehe
tősen bizonytalan jövő, a legkülönbö
zőbb .ijesztgetések' inkább a leépíté
sekhez, mint a fejlesztésekhez vezet
tek A legtöbb esetben a szolgálati la
kás alapfeltétele a munkaszerződés 
megkötésének és ez tovább bonyolítja 
az amúgy sem könnyű helyzetet 

Szeretnénk segíteni ezoken a gon
dokon. ha másképp nem. úgy. hogy 
közöljük az iskolák címeit, ahová a va 
daszatra jogosítottak képviselői meg 
küldhetik ajánlataikat.

Erdészeti. Vízépítési és Vizgazdálko 
dási Szakközépiskola, 7571 Barcs. La 
tinca S. u. 13.

Hermán Ottó Mezőgazdasági Szak 
középiskola, 9700 Szombathely-Ólad 
Nagy Ilona u. 1.

Bársony István MoZ' 
Szakközépiskola. 6640 
Szentesi u. 2/A 

A dolog - legalábbis a végzős gye
rekek szamára - meglehetősen sür
gős. - H -

zógazdasági
Csongrád.

VADÁSZATI M ÓDOK
VÍZS Z IN TE S : 1. S íkvidéki társasá
gok vadászati m ódja, fő k é n t a k 
kor. am iko r m ár a nyúl nem  lő h e 
tő . vagy m ár m eg lő tték  a te rve 
ze tt m ennyiséget. 12. Amerikai ter
mészettudós (1938-). 14. Földet müvei. 
16. Foszfor és jód vegyjele. 17. Szolmi- 
zációs skála egyike. 18 -va párja. 19. 
Becézett leánynév. 21. Lengyel szár
mazású tábornok volt. 22. Fát gallyaz 
24. Értéke. 27. Keverve ez kering az 
ereinkben. 28. Nobélium veoyjele 29. 
Veszprem megyei helység 31. Szám
név. 33. Névelők. 34. Egyedül, leg fe l
jebb  egy kísérővel gyakorolható  
vadászati mód. 36. Rangjelző. 38. Ze
ne páratlan betúi. 39. Azonos a 36. víz
szintessel. 40. Gyermek köszönés. 41. 
Ilyen beszéd is létezik. 43. ó  győzte le 
Góliátot. 46. Titokban figyel. 47. Nem 
szabályos 49. Azonos a 46. vízszin
tessel. 50. ...alin, város Észak-Len- 
gyelországban 51. Ausztriai és norvé- 
giai gépkocsik jelzései. 52. Kétes (I). 
54. Folyadék. 55. Tantál vegyjele. 56. 
Újságot, könyvet forgalmaz. 57. Meg 
nem volt. 60. Nagy hagyom ányok
ka l rendelkező régi, de ma is igen  
népszerű vadászati mód. 
FÜGGŐLEGES: 2 Folyó Nyugat Szi
bériában. 3. Van ilyen parancs a hon

védségnél. 4. Becézett férfinév. 5 Élté 
(I) 6. Van ilyen tojás is. 7. Americium 
vegyjele. 8. Kémiai elem. 9. Királyi ülő
hely. 10. Két magánhangzó. 11. Első
sorban nagyobb te ríté k e k  e lé ré 
se, fő kén t kü lfö ld i bérvadászok
nak rendezett nagyvadvad&szat.
13. A  lege lte rjed tebb  nagyvadva
dászati m ód. 15. Pityergő. 18. Női 
név. 20. Lantán kémiai jele 23. Gyér 
közepe. 25 Van ilyen élet is, képekben. 
26 Megy. 29. Egyik évszak. 30. Betűt 
vet. 31. Hélium vegyjele. 32. Másik év
szak. 35. Diplomáciai testület tagja. 37. 
Idegen férfinév. 40. Fővárosunk egyik 
része. 42. Elér (!). 44 Hamis 45 Kö
tőszó. 46. Háziállat. 48 Főzéshez hasz
náljuk. 50. Van ilyen termék is. 53. Ma
ró anyag. 54. Azonos a 46.. vízszin
tessel. 56. Építőanyag. 57. Igen oro
szul. 58. Azonos a 44. függőlegessel, 
csak fordítva. 59. Félig zárt.

Beküldendő sorok: Vízszintes 1., 34.. 
60.. függőleges 11.. 13. - beküldési ha
táridő: április 20

M okos István

Szerencsés rejtvényfejtőink kozul ju
talmat nyertek: Rosta Ferenc buda
pesti. dr. Gurzó László jászapáti és 
Rácz Imre dinnyési olvasóink.

Fehér hollót sem sokan 
láttak egész vadászéletük 

során, igy nem sokkal 
gyakoribb a fehér róka sem, 

amelyet a Börzsönyben, 
Királyrét környékén ejtett el 

Tóth Gábor hivatásos 
vadász január 27-én 

délelőtt, kutyája által állítva. 
Őszinte vadászirigységgel 

gratulálunk!
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EZ T  A Z  Ü R E S  HELYET  
A  H ÍR L A P  É S  PO STA IG A ZG A TÓ SÁ G  

K É R É S É R E  H A G YTU K .
H O G Y ELŐ F IZETŐ IN KN EK  

IDE R A G A S Z T H A S SÁ K  
A  C ÍM Z É ST  TA RTA LM A ZÓ  

ET IKETTET .

BAKKAY LÁSZLÓ
(1 9 1 2 - 1 9 9 3 )

Ism ét kidőlt egy  hata lm as életfa, véget ért 
egy  rendkívül gazdag, nemzetközi szinten 
is igen m agasra  értekeit eletpalya

0akkay László, erdóm ém oki oklevelet 
1934 ben szerezte - es  szinte h ihetetlen  
az »den február vegén  m eg  dolgozott az 
O rszágos Trófeabíralo B izottságban Csak  
nem  hat évtizedes m unkássága során ma 
gas U in tű  szakirodalm i tevekenységet fej 
tett ki. m ind az erdóm úvoles. m ind a vad  
gazdálkodás terü leten A  szakm ai és  híva

talos e lism eréseken  kívül 1978 bán B cd ó  
Albert díjfal. 1982 ben a M unka Érdem rend  
arany fokozatával tüntettek ki Publikációt 
egyaránt nagy sikert arattak az erdészeti 
es vadászati szaklapokban So k  even  át 
tag ja  volt a C  l C. Nemzetközi Trófea Szak 
b izottságának é s  szinte nem  volt olyan  
nemzetközi kiállítás, ahol szakm ai tudasá  
ra ne szám íthattak vo lna Oszlopos tagié  
volt 1971 ben a nagy s<kerú Vadászat* V i
lágkiállítás rendezobizottsaganak. es  tu d á 
sává ! nagym értekben hozzájárult a m agyar 
vadászat nemzetközi hirnevenek ö reg b íté 
séhez. arró l m ár nem  is szólva, hogy szá
m os új világrekord szü letésénél .b áb ásko 
d o tt ' Közism ert szerénységé, halk. de h a 
tározott. korrupciót, m egalkuvást nem  is 
m erő egyén isége  nagy tiszteletet vívott ki 
a hozzánk látogató  külföldi vadászok koré  
ben is Sza ja  szegleteben szinte orokégő  
pipája mogul .e reg e te tt" m egfe llebbezhe
tetlen szentenciái lecsillap ítottak a lég- 
szenvedelyesebben vitázó külföldiek .rek  
lam acióit* N yugalm at m indenki irigyelte, 
m élységesen es őszintén tisztelte M árcius  
22-én. Kecskem eten  helyeztek orok nyu ga 
lomra. ahová elk ísérték családtagja i, kollé
gái. barátai, azzal a tisztes csondesseggel. 
am ely Lac i bács i egész e letere  o lyan jel 
lem zó volt Em léket örökre megőrizzük!

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Ú gy tűnik - legalábbis a kívülálló számára, 
hogy a Fidesz Zöld Frakciója a saját tovább
képzésének ujszeru. sajátom formáját v á 
lasztotta február 27-en. a székhazukba ősz- 
szehwott - ki tudja hányadik - vitájára M in 
deneseire  a szokásos forgatokonyv szerint 
zajlott m inden, m indenki m ondta a m agáét, 
ma sok tol és  a kért tíz perctől mit sem  zavar
tatva. a nezetek közeledésének legkisebb je 
le nélkül M eg azt is mindenki másképp 
.tudta", hogy vegul is hány vadász van M a  
gyarországon. akiknek létéről folyt a kuzdo 
lem  8ar igen sokan megpróbáltak a feleket 
ujfent . bevinni az erdőbe*, talán ezúttal ke 
vesbe sikerült, mint máskor Többen kifogá 
solták Gera Pál frakcióvezető Nepszabad  
Ságban megjelent részigazsagokba boti adó 
zo cikket, am ely a hozzászólok nagy része 
szermt ugyancsak elrugaszkodott a valóság 
tól A  m eghívóban előre jelzett kérdésre, 
am ely szennt .hogyan lehetne az ötvenes 
evekben kialakult vadásztársasági rendszert 
megszüntetni, illetve nyitottabbá tenni*, vé  
gul is nem született válasz Többen kifejtet 
lek. hogy a nyitottságra való  törekvés he 
Ivett m kabb soha nem látott bezárkózás a 
jellemző, mert m inél nagyobb pénzeket kell 
letenni, annal kevesebben akarnak a bent le 
vök kozul .kinyílni*, es  ez a jelenség a jövő 
ben egyre jobban terjed Mindezek ellenere 
az .e g y le t ' ulese csak késő délután szakadt 
meg

•

N *gy sikerrel és  szép számú látogatott 
saggal mutatta meg szúkebb pátnaja tér 
meszeti o n e k e t a jászárokszállasi hor
gász es vadásztársasag március 21-tól 
23 ig. a helyi m űvelődési hazban rendezett 
kiállításon Az érdeklődők m egism erked
hettek a jászsági táj szárazföldi es v í z i  

élőlényeivel a horgászok es a vadaszok 
értékmegőrző munkájává!

A term es/etvedelem  es a vadaszat kapcso  
latat bem utató kiállítás látható a kispesti

M űvelődési Házban április 16 tói 18 án es 
tig A  bem utató a nagy sikerre való tekin
tettel vándorkiállítássá alakult, mert igen 
nagy érdeklődést keltett m ár a fováros keru 
teteiben es  a m egyében is több helyütt

•

M érsékelt érdeklődés jellem ezte mindkét 
napon, március 20-án es 21 en a Kadar-ha 
gyaték arvereset az Iparműveszeti M úzeum 
ban Igy azután nem is volt meglepő, hogy a 
863 tárgy kozul igen sok nem is talált vevőre  
A  trófeák kozul korántsem  a .k rém je ' került 
kalapács ala. meg*s alaposan felverték az 
arakat, amelyek egyes esetekben elértek a 
külföldi berleiovesi dijakat is A vaddisznóé- 
gyárak a 2000 forintos kikiáltási árról fo lya
matos. pergo le ltte l minőségtől függetlenül 
9500 tói 38 ezer forintig keltek el A  legtöbbet 
egy  kezzel faragott táblára szőreit agyarért 
adtak, ki tudja m iért, mert jóval nagyobbak 
olcsóbban keltek el Az ozagancsok többség
ben rendellenes, szűk állású, osztott szárú 
kulonlegessegek voltak. 500-1500 forintos ki 
kiáltasi áron Ezzel szemben 9Í00 és 24 000 
forrni volt a két szélső értek, am elynél a kala 
pacs lecsapott Szoros licit után elkelt egy 
m ufloncsiga 30. egy dám lapát 16 ezer forin
tért Ezután következtek a híres puskák, de 
ennok igen ham ar vége  lett. mert senkinek 
nem  ért meg a néhai főtitkár felesegenek

Hruscsov által adományozott sórétes puská
ja 1 400 C00 (•) kemény m agyar forintot Nem  
jártak jobban a többiekkel sem . a Franz Sod ia  
duplagolyos 800 000 ért. egy másik 
I  200 000 ért. a Steyr golyós 600 000 ért a ku 
tyát sem  érdekese. A  M űgyűjtők Galériája  
Kft által az egyebkent igen csak profi modon 
vezetett arveres bevetele a Kádár Já n o s  A la 
pítványt gazdagítja

•

Az Országos Vadásznap és az uj struktúra 
kialakitasanak lehetőségei voltak a legfon 
tosabb témák a Vadászati Kulturális Eg ye 
sület m árcius 4 i közgyűlésének, amelyre az 
FM  tanacsterm eben került sor 

A  közgyűlés szavazattöbbséggel - egy 
tartózkodás m ellett - elfogadta az 1992 évi 
pénzügyi beszámolót Dr Csőre Pál elnök is 
m ertette a tagsággal Barátossy Gáborral, 
az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárával 
folytatott kapcsolatterem to megbeszélést, 
amelynek lényégé a kot egyesület együtt 
működési lehetosegem ek kialakitasa volt 
Az uj struktúrára mar eddig is szamtalan ja 
vaslatot kapott a vezetőség, amelyet a szer
vezés során eredm ényesen felhasználhat 
nak Ham arosan újjáalakul az Országos V a 
dásznap szervezőbizottsága, am ely levonva 
az elmúlt évi rendezvénysorozat jó  és rossz 
tapasztalatait, otletessegeben. szervezett 
segében várhatóan felülmúlja majd a múlt

évi m egemlékezést A ré sz vé te lb e  és  a le 
bonyolításban az egyesufet számit m inden
é re . akinek a vadászat ugye és  tovője fon 
tos ebben az országban

A  vadkereskedelm i irodák a májusi ózbak- 
vadaszati idényre a külföldiek, különösen 
a törzsvendégek lemorzsolódását josclják  
Ennek oka az. hogy az uj FM  rendelet 
megtiltotta a golyoerett bakok vadászatát 
a májusi fodenyre  Pintér Miklós, a V IP  
Service  iroda vezetőjétől kapott tájékozta
tás szennt a gondot főként az jelenti, 
hogy akik tavaly rtt voltak es  4 600 g ram 
mos agancsokkal térték haza. már akkor 
lekötötték az idei vadászataikat Hasonlo a 
helyzet a vadásztársaságok oldaláról is. h i
szen zömmel ebből fedeztek az apróvad- 
nevelési kiadásaikat. A  konkurencia - 
m ondta az igazgató - azonnal .ramozdul* 
a lehetőségre, es jden tos mertekbon ára 
mk alá ajánlották Különösen Csehország. 
Szlovakia es Lengyelország használta ki a 
lehetósegeket. de csaknem  ugyanez 
m ondható Svédországról es Skóciáról is 
Longyelorszagban például 300 tol 350 
gram m os agancsu bakért 380 márkát kér 
nek csupán, a mi 1000 márkán felüli ara 
mkkal szem ben es m ég erre jón az áfa  
Rosszabb a helyzet a kővetkező kategóriá
ban. a 400 gram m os bakoknal. am elyet a 
lengyelek már 775 D M  ért ( !)  ajanlanak 
Hosszú évek alatt nagyon kém ény p«aci 
harcban sikerült egy igencsak jő. mindkét 
fe l számara elfogadható árrendszert kiala 
ki tani. m ost ez egy csapásra összedőlt 
Sokkal jobb lett volna a mmuszpontok 
alapian történő .be lső  onszabaiyozas*. 
am ety annak idejen kiválóan működött az 
állom ány vedelm eben Augusztusban a n é 
m et vendég ugyanis nem jón ide. mert 
családjával nyaral Az irodák nagyobb ré 
sze tájékoztatta vendege*! a törvényi sza
bályozásról. de nagyobb ^eszuk elállt az 
augusztusi kirándulás javasolt ötletétől

SÁROS ERDEI KÖRNYEZETBEN IS KITÚNÓEN HASZNÁL
HATÓ SÍN NÉLKÜLI TOLÓKAPUK. VAGYONVÉDELMI ÉS 
DÍSZRÁCSOK, LÉPCSŐK, EGYEDI IGÉNYEK SZERINT KÉ
SZÜLŐ PÁNCÉLSZEKRÉNYEK MEGRENDELHETŐK A 
GYÁRTÓTÓL.
S Z O N D I JÓ Z S E F  2096 Ü röm , T ü csö k  u. 11.
TEL/FAX: 06/60-10-190.
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