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ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK '95
A bizottság teljes crőbedobással dol
gozik és időarányosan jól áll a szer
vezéssel. Az FM Vadgazdálkodási 
Alaphoz pályázatunkat benyújtottuk, 
és reméljük a tavalyi támogatást 
meghaladó, kedvező elbírálást.

Az Országos Vadász napok a vadá
szok legnagyobb rendezvén) e. ennek 
támogatása, sikere egyrészt jelentős 
lökést ad a teljes vadászati vertikum 
és a kapcsolódó területek fejlődésé-, 
nck, másrészt a támogatást az egész 
országban mintegy 20 helyszínen be
mutatók. kiállítások, versenyek, fó
rumok. szórakoztató programok, 
más kiemelkedő események megren
dezésére fordítjuk.

A féléves előkészület alkalmat ad a 
vadásztársaságok felkészülésére, az 
újjáválasztott intézőbizottság, a tiszt
ségviselők látványosabb és tartalma
sabb fellépésére, a vadászházak 
rendbetételére, a vadászati kultúra és 
hagyományok ápolására, a fiatal va
dászok nevelésére, a vadászat és a 
vadon élő állatok népszerűsítésére, 
különböző hasznos akciók lebonyolí
tására stb. és ez mind a természet vé
delmét is jelenti.

A megyei szervezőbizottságok 
megalakításakor törekedni kell arra. 
hogy képviseljék a teljes megyei tag
ságot (szövetségen belüli és kívüli, 
területes és bérkilövő, független.

egyéni), hiszen az ünnep is közös, és 
a támogatást is a megye összes vadá
sza és közős rendezvénye kapja. Be 
kell mutatniuk a megvalósult tartal
mi együttműködést az önkormányza
tokkal. a természetvédelmi szenek 
kel. hatóságokkal, erdészekkel, föld- 
tulajdonosokkal. minden érintettel, 
aki tenni akar és tesz a világhírű ma
gyar vadért.

Olyan védnöki kart kívánunk fel
kérni. akik személyes erkölcsi támo
gatásukkal jelentősen segíthetik a 
vad. a vadgazdálkodás, a vadászat és 
a kapcsolódó területek konszenzu
sát. Ma minden kis sikerre, egyetér
tésre, jó  megoldásra, megbékélésre 
nagy szüksége van hazánknak.

Szakemberek véleménye szerint a 
rendezvény nagy tömegeket vonz 
(ezt az elmúlt években tapasztaltuk 
is), nagy reklámértékű, próbáljunk 
országosan és megyénként megnyer
ni cégeket, szervezeteket, vállalko
zókat, hogy vegyenek részt, reklá
mozzák tevékenységüket, árusítsa
nak. és támogassák a rendezvény ál
tal fémjelzett gondolatot.

Különös jelentősége van a mosta
ni. sorrendben IV. Országos Vadász- 
napoknak, hiszen a vadászat, vad- 
gazdálkodás. a szakma jelentős év 
előtt áll. \folt egy sikeres, tömegeket 
megmozgató FeHoVa. a vadászati 
törvény előkészítésében pezsgés ta
pasztalható, 1996-ban a NATUR- 
EXPO méltó folytatása lesz az 
1971-es Vadászati Világkiállításnak. 
Ebben az eseménysorban az egy évet 
átfogó ív méltó állomásának tervez
zük a rendezvény t.

Mindnyájunk érdeke, hogy minél 
■sikeresebb, nagy tömegeket meg
mozgató. a természet szcrctetét pro
pagáló rendezvény kerüljön lebonyo
lításra. Hisszük, sikerülni fog.

Dr. B. Szabó E rnő
az országos szervezőbizottság elnöke

_____________________

A keszthelyi Hungária Götter sonuóben április Min avatták fal a Or Nagy Endre Vadászklub turnét, 
amelynek létrehozását támogatta a helyet adó sörözö mellett a Zala Megyei Vadászszövetség, a UEFAG. 
Neplun Vadászból! és a Pacjj. Vadásztársaság.
Or. Kuk sár Pétéi. Keszthely város polgár mestere megnyitó beszéde után Puskás Sándor elnök ismertette | 
a klub céHait: szeretné*, ha ez a klub mtdenk* lem* ahol az emberek megismerkedhetnek a vadászokkal.] 
a vadászattal, ahol a vadásziársaságok közösen oWjík meg problémáikat.
A klub előadásokat, k-alfctávokat. szakköröket szervez, valamint lóvészszakoiztály beindítását tervezi

A hír örvendetesen pró/ai: ebben az 
évben szeptember 2-án. 3-án rendez
zük meg az Országos Vadásznapokat 
és az Országos Szervező Bizottság 
koordinálja a szervezést.

A hír mögött a magyar vadászok 
négyéves munkája, lendületesen fej
lődő rendezvénysorozat-tapasztalata, 
a vadgazdálkodás és vadászat erői 
egyesítésének eredményeket felmu 
tató folyamata van.

Ez az év a „Természetvédelem 
Éve’\  ebben a vadászoknak is jelen
tős tennivalóik vannak, a "95-ös O r
szágos Vadásznapok jelmondata sű
ríti azt a célt. amiért a magyar vadá
szok dolgoznak:

..A VADÁLLOMÁNY MEGŐR
ZENDŐ TERMÉSZETI ÉRTÉK *. 
A megyénkénti rendezvényeket -  
bátran nevezzük ünnepségnek is -  
szeptember 2-án szombaton, az 
országosai -  ennek rendezéséi a 
pályázat útján elnyert megye szerve
zésében -  3-án. vasárnap tartják 
meg.

Az Országos Szervező Bizottságot 
március 28-án egyhangúlag válasz
tották meg a megyei szövetségek, a 
Magyar Vadászati Kollégiumban 
reprezentált és más szervezetek jelen 
lévő képviselői.

Elnök: dr. B. Szabó Ernő,
VADCOOP Bérkilövő 
Vadásztársaság

Titkár: K ristó lá s /ló .
Országos Magyar Vadászati 
Védegylet

Knefély M ária,
Vadászati Kulturális

UJ
Egyesület

dr. Egyed István, 
NATUREXPO %  Rt

dr. Jakabházy Miklós,
Komát om- Esztergom o
Megyei Vadászszövetség 2



Ü Z E N E T E K
S án d o r T ibor, Tét: Annak ellenére, hogy bí
rósági eljárás kezdeményezésével fenyegetett 
meg bennünket, változatlanul nem áll mó
dunkban levélé* -  és ezen belül nézeteit -  tel
je* terjedelmében közölni. Elhiheti, ez nem 
„m erészség", sokkal inkább terjedelmi, szer
kesztőt ..vakm eróség". Még a  gondolata is tá
vol áll tá u n k . hogy Ont személyében a közvé
lemény elda  lejárassuk, viszont feltételeztük, 
számolt azzal, amikor szerkexztíVségünknek 
levelét megírta, hogy a nézeteivel esetleg v i
tatkozni fogunk. M árcius 16-án keltezett újahb 
levelében változatlanul megerősíti, hogy véle
mény* szerint „a szabadban tenyésző vadfajo
kat még mindig a természet ajándékának kell 
tekintem " -  ezzel továbbra sem énünk egyet, 
mint ahogy azzal sem. hogy ..A magántulaj
donban lévő földeken, a  Földtulajdonosok 
Szövetsége által alkalmazott szakemberek (fő- 
vadászok, vadász mesterek I. valamint az álla
mi alkalmazásban álló hiv. vadászok (vad

őrök) bevonásával kell vadgazdálkodást, mint
egy szolgáltatást vépezm. ill. folytatni az FM 
hivatalok felügyelete a la tt."  Lehet, hogy Ön 
jó t akar. de álláspontja azt sugallja, mintha 
már a földtulajdonosok rendelkeznének a va
dászat jogával, amit -  véleményünk szerint -  
jó  Ienne elkerülni, mert a magyar vad és vádi 
szál végnapjait vetíti előre ..A hiv. vadászokat 
(vadőröket) állami alkalmazásba kell helyrz- 
m. m iw l állami tulajdonú vadat őnznek. ül. 
goodazzuk "  -  írja. Álláspontunk megerősíté
séül csak annyit, cl tudja képzelni manapság, 
hogy pont a vadászatban fogja a jelenlegi kor
mányzat növelni a közalkalmazottak számát, 
amikor KV 15 százalékos létszámleépítések 
vannak napirenden?

Miközben elismerjük, hogy ö n  az első lese
iében nem írta le. hogy a vároM vadászokat ki
zárná a vadászatból, de lássa be. a gondolatme
netéből ez sajnos egyértelműen következik. Ha 
ez „hazugság", annak mi örülünk a legjobban.

/  /

Előnevelt FACANCSIBE
garantáltan első osztályú minőségben, 

legkedvezőbb fizetési feltételekkel megrendelhető.
Telefon: 73/352-034 *

Vadászatszervező iroda felvesz 
vadászati ügyintézőt, olasz nyelvterületre. 
Előnyt jelent idegenforgalmi végzettség. 

Érd.: tel.: 218-7536, 217-1939,
Tóth István.

APROHIRDETES

HIROETESI KEDVEZMÉNYEK:
Jón iu tl számunktól kezdve változtatunk 
az apróhirdetés díjazásán: a Vadászati 
Kulturált* Egye sutát tagjai számára ás va
lamennyi áMi*t kereaö számára ingyenes 
M  apróhirdetés. A vadásztársaságok által 
beküldött rövid halálozási ánesltásak 
ugyancsak díjmentesek.

Minden egyéb hirdetésért fizetni kel.
A hirdetéseket levélben vagy személye- 
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HATPÁRTI EGYEZKEDÉS
INTERJÚ DR. KIS ZOLTÁN FM ÁLLAMTITKÁRRAL

MINDEN BIZONNYAL A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
ÁLLAMTITKÁRA AKTIVITÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY AZ UTÓBBI 

HÓNAPOKBAN ISMÉT A VADÁSZOK FIGYELMÉNEK KÖZÉPPONTJÁBA 
KERÜLT A VADÁSZATI TÖRVÉNY TERVEZETÉNEK VITÁJA. A KORÁBBI 

ÉVEK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN, EZÚTTAL NEM 
A TÖRVÉNYTERVEZET KONKRÉT SZÖVEGÉRÓL. HANEM -  AMI 

LOGIKUSAN MEGELŐZI -  A TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁRÓL FOLYIK 
A VITA AZ FM TÖRVÉNYELÓKÉSZiTÓI -  A LEGUTÓBBI TERVEZETHEZ 
HASONLÓAN -  A KONCEPCIÓBAN AZ ÚGYNEVEZETT SAROKPONTOK: 
A VADÁSZATI JOG ÉS A VAD TULAJDONJOGA ESETÉBEN VÁLASZTÁSI 

LEHETŐSÉGET KÍNÁLNAK FEL A DÖNTNÖKÖKNEK,
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKNEK... MIVELHOGY A VÉGSŐ SZÓT 

A PARLAMENTBEN FOGJÁK KIMONDANI. A FEBRUÁR VÉGÉN 
ISMERTTÉ VÁLT KONCEPCIÓRÓL MÁRCIUSBAN 

AZ ÁLLAMTITKÁR MEGHALLGATTA AZ ÉRDEKVÉDELMI 
ÉS SZAKMAI SZERVEZETEK VÉLEMÉNYÉT. M AJD ENNEK BIRTOKÁBAN 

ÜLT ASZTALHOZ A PÁRTOK KÉPVISELŐIVEL.

VADÁSZ L A P : -  J u to tta k -e  va
lam ilyen  egyezségre a  p á r to k 
kal fo ly ta to tt egyezkedés so rán ?

Dr. Kis Zoltán: -  Á ltalában 
egy új parlam ent m indig a felada
tának tekinti, hogy pontot tegyen 
olyan kérdések végére, am elyet 
az elődei és  azok elődei nem  tu d 
tak m egoldani. E z nem csak szak
m ai. hanem  politikai kérdés is. 
Ezek közé tartozik  az új vadászati 
törvény m egalkotása is. am ely
nek ö t vagy hat elvetélt k ísérle té
ről tudok.

A hatpárti egyeztetés e lsőso r
ban az irányban próbált konszen
zust terem teni a felek között, 
hogy mi legyen a vad tu lajdonjo
gával, kik és m ilyen feltételekkel 
gyakorolják a vadászati jogokat, 
hogyan részesedjen a földtulajdo
nos a vadászat ellenértékéből. 
Lényegében ezekben az alapkér
désekben kellene egyezségre ju t
ni. Valamennyi pártnak a p rog
ram jában -  és ezt a koalíciós 
m egállapodás is rögzíti -  a föld
tulajdonost preferálni kell a vadá
szati jognál.

Vannak erőteljesebb nézetek, 
hogy a földtulajdonos kizárólago
san , korlátozás nélkül gyakorol
hassa a vadászati jogo t, vannak 
gyengébb földtulajdonhoz kötött 
vadászati jogo t igénylők, akik 
m egelégszenek azzal, hogy a 
földtulajdonos bizonyos feltételek 
betartása m ellett vadászhasson, 
és van egy olyan nézet is, amely 
azt vallja, hogy a  földtulajdonost 
helyzetbe kell hozni a vadászat 
kapcsán. G yakorolhatja, szigorú, 
kem ény feltételek betartása m el
lett saját m aga is vadászhat, ter
m észetesen csak  bizonyos terü let
nagyság felett.

Továbbá, a  bérbeadásnál -  te
hát a vadászati jo g  hasznosításá
nál -  a földtulajdonosok közössé
ge a pályázatok elb írálásánál, 
am ely állam i-hatósági jogkört je 
lentene, egyetértési, vélem énye
zési joggal b írna. A nnyiban m ár 
m egállapodtunk, hogy a  vadásza
ti jo g  -  am i eddig  az állam  kizá
rólagosjogosítványa volt -  a föld- 
tulajdonosok irányába fog elm oz
du ln i, azzal a kikötéssel, hogy a 
földtulajdonos a vadászati jogot 
az állam  ellenőrzése m ellett kap
ja  m eg, am ennyiben valam ennyi 
feltételnek m egfelel, és a vadá
szati jo g  korábbi jogosultjával az 
elszám olást is m eg tudja oldani. 
É rtendő ezalatt a vadvédelm i

vadgazdálkodási eszközök, b e 
rendezések értékének m egtéríté
se. Ha a földtulajdonosok ezek
nek a feltételeknek nem  felelnek 
m eg, úgy a  földtulajdonosok kö 
zössége köteles a vadászati jogát 
bérbeadni, és élhetnek vélem é
nyezési jogukkal.

VADASZ L A P : -  L ehet m á r  
tu d n i ,  hogy k ik  a  fö ld tu la jd o 
n o so k , a k a rn a k  vagy nem  
a k a rn a k  vadászn i?

Dr. Kis Zoltán: -  Ez a  legna
gyobb problém a, ugyanis a föld- 
tulajdonosok ez idő szerint körü l
belül 1 m illió 800 ezres táborát, 
am ely időnként változik és a ter
vezett újabb kárpótlás következté
ben m ég tovább fog növekedni -  
e lőször regisztrálnunk kell. A re
gisztrálást követően tehetjük 
m ajd fel a kérdést a valóságos, a 
létező földtulajdonosoknak, hogy 
kívánják vagy nem  kívánják gya
korolni a vadászati jogukat. Ez a 
folyamat legkorábban 1996 végé
re, 1997-ben fog befejeződni. 
Sem m iképpen nem  tartanám  cél
szerűnek m ost egy olyan végleges 
szabályozás létrehozását, am ely

az adott viszonyok között olyan 
prioritást biztosítana a  lehetséges 
vagy m ég nem  is létező földtulaj
donosoknak. am ely a vadászati 
jo g  hovatartozását illetően a  m a
gyar vadászatot-vadgazdái kodást 
és  ezen keresztül az értékes m a
gyar vadállom ányt bizonytalan 
helyzetbe hozná, és  am ely rabló- 
gazdálkodáshoz vezetne.

Azt m ár tud juk , hogy a szabá
lyozatlanságból következő bi
zonytalanság, am it sajnos em beri 
gyarlóságból sokan ki is használ
nak, nagyobb kárt okozhat, mint 
egy kevésbé jó  szabály.

A rra  törekszünk, hogy ne so 
dorjuk végveszélybe a vadállo
m ányt, m ert vélem ényem  szerint 
m indenféle jogalkotásban csak ez 
lehet a legelső és legfontosabb 
szem pont.

VAD ÁSZLAP: -  Ö n  a  Já sz - 
N agykun-S zo lnok  m egyében 
m ű k ö d ő  a la tty á n i v ad ász tá rsa 
ság  ta g ja , h a t esz tendeig  volt 
h a jtó , m íg  ta g k é n t b e k e rü lt a 
tá r s a sá g b a  és részese le tt a  va
dásza to t m egelőző, a  vadászok  
m u n k á já ra  é p ü lő  vadtenyész
té s n e k .. .  p o n to san  ism eri a  v a 
d á sz tá rsa ság o k  he lyze té t. Jó  
m eg o ld ásn ak  ta r ta n á ,  hogy
egyik  n a p ró l a  m á s ik ra  o lyanok  
v ad ásszan ak , a k ik n e k  fogal
m u k  sincs a  v ad ró l, a  vadgaz- 
d a sá g ró l .. .  c sak  a z é r t ,  m e rt 
fö ld tu la jd o n o so k ?

Dr. Kis Zoltán: -  M ilyen jó l 
értesült. Valóban, am íg az időm  
és az elfoglaltságom  engedte, 
gyakorló vadász voltam , annak 
rendje és m ódja szerint kivettem 
a részem  a  fácánok nevelőháló 
alóli befogásából, em bert próbáló  
kihelyezéséből, őrzéséből, hogy 
az idényben én  is m eglőhessem  
azt a 30-40 m adarat, am ely ná
lunk egy vadászra ju to tt. A mi te

rületünk apróvadas, ahol ha nem 
lett volna évtizedek óta vadte
nyésztés. a term észetes szaporu
latból nem  sokat vadászhatnánk. 
Pontosan tudom , hogy a vadászat 
rengeteg munkával és  nagy költ
ségekkel já r  együtt. A mi vadász- 
társaságunkban is jócskán akad
nak földtulajdonosok. De azt is 
tudom , hogy hozzáértés, megfe
lelő  szakm ai felkészültség, a ha
zai és európai vadászatban elfo
gadón etikai-m orális m agatartás 
és nem  utolsósorban, garantált 
anyagiak nélkül, egyetlen földtu
lajdonosra sem  lehet rábízni a 
m agyar vad sorsát.

Ezt nem  is tervezzük!
Azt viszont igen. hogy aki a j ö 

vőben vadászni, szórakozni k í
ván, rendelkezzen a vadállomány 
fenntartásához, felújításához és 
fejlesztéséhez szükséges teltéte
lekkel. A földtulajdonosokra ez 
ugyanúgy érvényes, mint bárki 
m ásra, azzal a  különbséggel, 
hogy előnyben részesülnek a 
földtulajdonnal nem  rendelkezők
kel szem ben. Ha nem  tudják tel
jesíten i a  szigorú, állam ilag e lle 
nőrzött feltételeket, bérbe fogják 
adni a jogukat és a területüket, és 
ezen keresztül fognak részesedni 
a vadászatból szárm azó bevéte
lekből.

És m ég egy nagyon fontos 
alaptétel: a vadászati jo g  földtu
lajdonhoz kapcsolása nem  azt je 
len ti, hogy a föld tulajdonosa 
m ajd egyénileg a saját kis földjén 
vadászhat, csupán az t. hogy a 
földtulajdonosok közösségét é r
dekeltté kívánjuk tenni a vadállo
m ány élőhelyének, életterének 
megóvásában.
VAD ÁSZLAP: -  E lképzelhető , 
hogy m ég  eb b en  az  esz tendőben  
m egszü le tik  az ú j vad ásza ti tö r 
vény?
Dr. Kis Zoltán: -  Nagyon szeret
ném . Az eddigi egyeztetések so
rán látok rá esélyt. Persze egyál
talán nem  mindegy, hogy egy 
adott tárgyaláson szem ély szerint 
ki képviseli egy-egy párt állás
pontját, ki m ennyire hajlandó a 
m egegyezésre, a  konszenzusra. 
A z m ár szám om ra beigazolódott, 
hogy a vadászat nem  pártspecifi
kus. m inden pártban m egtalálha
tó m indenféle nézet, ezért a fő tö 
rekvésem , hogy a döntésből zár
ju k  ki a politikát, és a szakm ai é r
dekek , valam ennyiünk érdeke 
jusson érvényre.

-css-
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ŐZBAKVADÁSZAT ELŐTT
Az őzbakok idei agancsfelrakásáról és a közelmúltban megjelent törvény vadvédelmi bírságról, 

valam int más kérdésekről szóló rendelkezéséről kérdeztünk meg néhány szakembert. íme a vélemények:

BEKES MEGYE
Békés megyében az őzállomány létszá
ma -  legnagyobb örömünkre -  lassú, 
de emelkedő tendenciát mutat. A vad- 
létszámbccslési adatok alapján 1990. 
évben az őzállomány 15 044, 1992-ben 
15 344 és 1944. évben 16 947 darabos 
Össz létszámot mutatón. Az emelkedő 
létszám mellett azonban -  az állo
mányt minősítve -  meg kell állapítani, 
hogy érzékelhető biológiai változások 
tapasztalhatók állományunkban. Ez 
döntően az őz testsúlyának lényeges 
csökkenése mellett az elhúzódó, ille t
ve rendszertelen üzekedési idő eltoló
dásában. ebből eredő kései ellésekben 
nyilvánul meg. E változások okai ma 
még egyértelműen nem tisztázott té
nyek. és ez szakemberek részéről to
vábbi vizsgálódást igényel, aminek 
eredményét figyelembe kell venni a jö 
vőbeni őzállománnyal való gazdálko
dásunknál.

ózállományunk jelenlegi helyzetét a 
fentiek mellett döntően befolyásolják a 
mezőgazdaságban bekövetkezett, ille t
ve jelenleg is tanó változások. így a 
kistáblás rendszerre való átállás, a ve
tésszerkezetben bekövetkezett változá
sok. az élőhely zavartsága stb. Ez az 
állapot nem kedvez az őzállománynak. 
Az átalakulást asszimilálni kell az ál
lománynak. és ehhez előre ki nem szá
mítható idő szükséges, és ez a jelenlegi 
körülmény igen befolyásolja az őzállo
mány fejlődését, illetve szakszerű fej
lesztését. Az életfeltételek alakulása 
mellen minden évben nagy várakozás
sal tekintünk az őzbak vadászati szezon 
kezdete felé. A látottak és a tapasztala
tok alapján következtetni lehet az őz- 
baktrófea-alakulás várható eredménye
ire. Az idei év ennek kapcsán igen 
rendhagyóan alakult. A kedvezőnek 
mondható téli és kora tavaszi időjárás 
és nem utolsósorban a takarmányozási 
viszonyok ellenére az őzbakok felraká
sa nem a megszokottan alakult me
gyénkben. Az idősebb korosztályú őz- 
bakállomány a megszokottnál közel 
egy hónappal előbb, azaz már március 
első negyedében kezdte meg a letisztí
tást, és egyértelműen megállapítható, 
hogy „látszatra" az agancsszárak a 
kellő hosszúság ellenére átlag alatti 
vastagságot mutatnak. Ezzel szemben 
a március végére letisztított fiatal ba
kok agancsmérctci kedvezőbb látszatot 
jeleznek. Ennek kapcsán az ez. évi tró- 
feaalakulásnál biztosat tudni csak a 
trófabírálat alkalmával lehetséges. 
Mindenesetre a ..látszat*’ az előző 
évekhez viszonyítva rosszabbat mutat. 
A megye őzbak lelövé.sének alakulása 
az utóbbi Öt évet alapul véve egyenle

tes. illetve közel azonos megoszlást 
mutat. 1990 évben 1094 db. 1994. év
ben pedig 999 db. ebből külföldiek ál
tal elejtett 505, illetve 610 db őzbak ke
rült bírálatra.

Az elbírálásra került őzbak mennyi
sége szinkronban van a megye őztörzs
állomány létszámának alakulásával. A 
minősítés kapcsán az érmes arány 
emelkedő tendenciát mutat. A hibás 
lelövések számának alakulásánál azon
ban tovább javítandó munkára van 
szükségünk. Összességében azonban 
megállapítható, hogy vadásztársasága
ink egyre emelkedő anyagi terheik el
lenére az őzbakállománnyal kímélete
sen bánva anyagi bevételt hajhászó rab
lógazdálkodást nem folytatnak.

Mint köztudott, az őzállománnyal 
való gazdálkodás kiemelt, felelősség
teljes feladatot jelent minden vadgaz
dálkodó egység számára. Ezt tudomá
sul véve. illetve szem előtt tartva foly
tatódik a megyében meglévő őzállomá
nyunk kezelése, a vele való gazdálko
dás. Hatóságaink e sokrétű feladat 
szakszerű végzését hivatottak többek 
között felügyelni. A hatósági intézke
dések alkalmazásával, illetve bevezeté
sével egyetértve azonban meg kell je 
gyezni, hogy a hatósági rendelkezések 
egyes tartalmi része szakmai szem
pontból vitatható. Nem minden eset
ben a vadállomány fejlesztésének cél
ja it szolgálja és ez bizonyos szempont
ból hátrányosan éri. illetve érheti a va
dásztársaságainkat. így:

-  a golyóérett Őzhak vadászati idé
nyének meghatározása.

-  a trófeás vad szakszerűtlen elejté
séért kilátásba helyezett „vadvédelmi 
bírság" bevezetése.

-  a mezőgazdaságon és erdőgazdál
kodáson kívül okozott károk megtérí
tése.

A vadállomány fejlesztését és védel
mét célzó fenti intézkedések értelme
zését, alkalmazhatóságát célszerű len
ne egyértelművé tenni, mert ennek hi
ánya sok esetben zavart okoz a szakmai 
feladatot végzők részére.

Fentiekkel kapcsolatban tett hivata
los észrevételeink figyelembevételére 
azonban eddig nem sok lehetőség kí
nálkozott. A vadászatot, vadgazdálko
dást érintő szakmai kérdések „megol
dása" ma már csak az új vadászati tör
vényben fogalmazható meg. amelynek 
megjelenése azonban még mindig vá
rat magára.

Nagy Sándor
elnökhelyettes- fővadász 

Békés megyei Vadászszövetség

SZOLNOK MEGYE
Az idei őz-agancsfelrakásról és a vadá
szat előkészítéséről bővebben szeretném 
kifejteni saját véleményemet, amelyet 
semmilyen bizottsággal nem egyeztettem 
és nem testületi állásfoglaláson alapul.

Először is: szeretnék találkozni olyan 
emberrel, aki ki mén jelenteni, hogy ért 
az őzhöz, és a teljes határozottsággal 
megfogalmazott biológiai ..törvényszerű
ségeket”  helytállónak találja. Szolnok 
megye ózgazdálkodását az éves értéke
lésben többnyire „megemlítik" (nem jó 
példaként). Biztos, hogy követünk cl hi
bákat. de szeretnék néhány ellentétet le
írni.

Szolnok megye ízállomány-mennyisé
ge az üzemtervezett 15 000 helyen meg
közelíti a 20 000 darabot, és a/ utóbbi öt 
évben is folyamatosan nőtt. Inkább ezt 
vállalom, mint -  a kevés kivételtől elte
kintve -  az országos nagyvadállomány* 
..szabályozás”  jelenlegi helyzetét.

A minőség- és korosztályi viszonyok 
javítása érdekében még az. „álkosban” , 
amikor sem politikai, sem szakmai támo
gatást nem kaptunk, a megyei Vadászszö- 
vetség és Megyei Tanács Mg. Osztály 
egyeztetett véleményeként bevezenük az. 
őzbaklelövésben a 250 grammos korláto
zást (ezt valószínű az országban először 
és utoljára mi mertük meglépni). Ma is 
az a véleményem, hogy egy állományt 
nem 3-4 golyóérett bak kímélete fog a 
csúcsra juttatni, hanem a sok satnya állo
mányban hagyása és a derék 300-400 
grammosok tömeges lelövése fog leron
tani (évente 6-700 darabos belföldi őzbak 
le lövéséből, mintegy 500 db 1-2 éves ke
rül terítékre).

Ezzel szemben gyakran elhangzik, 
hogy Szolnok megye lefejezte az őzállo
mányát. mégis 35-42% a májusi érmes 
arány a külföldi vadászoknál idestova tíz 
éve.

Véleményem szerint az élőhely adón, 
melyhez társul az időjárás, a táplálékvi
szonyok. a nyalósó. az állomány egész
ségügyi helyzete és nyugalma, melyek 
meghatározzák az évenkénti produkciót. 
A genetikai magyarázkodás legfeljebb az 
elkövetett Tubák takargatására és önma
gunk megnyugtatására szolgál (itt is sze
retnék egy példát hozni, hogy Szolnok 
megyében már 1995-ben csak január 
15-ig lehetett őzsutát-gidát lőni. Semmi 
sem indokolja egy már áttelelt állomány 
zavarását. mely az intenzív ve bem növe
kedés és agancsfelrakás időszaka is egy
ben. Idén a rendelet fogja követni a gya
korlatot?).

Néhány mondatos véleményt szeretnék 
még mondani a kulmináció, trófeabírá
lat, készülő szankcionálás várható hatá
sáról:

Évente a vadászati idény előtt fél me- 
gyényi területet, 20-22 vadásztársaságot 
nézek meg a területileg illetékes hivatá
sos vadász kollégákkal. Kijelentem, 
hogy területenként és évenként változóan 
ugyan, de 5-6 éves korukban érik el a ba
kok az agancsfelrakásban a maximumot. 
Az ennél idősebb bakok, akár 100-150 
grammal is visszaraknak. Nem vagyok

az MTBB tagja, de sajnos, közülük nem
igen járnak kint a területeken. Helyette 
az asztalra került trófeákról és elejtőjük- 
ről ítélkeznek. A trófeáknál a súly. a kor 
és a mínuszpontok száma mutat igen szo
ros összefüggést, nem az. hogy az adott 
agancs a következő évben n>ég nőtt vagy 
hanyatlott volna.

Mivel az agancs-átörökítés „igen ma
gas értékű” , mellesleg „igen gazdagok”  
is vagyunk. így aztán tarthatjuk bakjain
kat az elméleti 8-9 éves kulminációs ko
rig. Amelyik megérné azt a kort. feltehe
tően belelérne a megyei súlykorláto
zásba.

Végezetül a várható szankcionálás ha 
tásáról szeretnék említést tenni.

Eddig ismétlődő hibás lelövések esetén 
feltételeztek szakszerűtlen gazdái kodást. 
Mostantól már egyetlen hibás ielővés is 
helyrehozhatatlan károkat okoz az állo
mányban (ott biztos, ahol az utolsót lövik 
le), ez egyben a tévedhetetlenséget is fel
tételezi. Hát ilvcn embert is szeretnék 

0

legalább egyet megismerni!
Szolnok megyében közgyűlési döntés 

értelmében, mintegy 15 éve csak hivatá
sos vadász kíséretében szabad őzre va
dászni. így ugyan megfosztjuk a sportva
dászokat az egyedüllét varázsától, de a 
lőtt vad eltulajííonftásának gondolatától 
is. Ezért nincs legális orvvadászat, ezért 
nem vált hátizsákos vaddá az őz. és ezért 
a hivatásos vadászé a szakmai döntés jo 
ga és felelőssége is. A „derék”  100-150 
grammosok elejtésével nem kerül ve
szélybe sem a szakmai presztízsük, sem 
a vadászjegyük. A meghívott vendégek
nek pedig joguk van otthon maradni, ha 
nem elég csábító a 250 grammos felső 
súlyhatárajánlat.

Sok vadásztársaság még ennél is szigo
rúbb. 200 vagy 220 grammos felső súly
határt szabott meg házi szabályában.

Nem akarok tippelni, hogy hibás lelö
vések helyett hány régi bakot mutatnak 
majd be. mennyivel nő az állatorvosi iga
zolások száma, vagy külföldiek esetében 
hány bak végzi gyógyszertári mérlegen 
és nem a bíráló bizottságnál legálisan. 
Csak szeretném hinni, hogy egy sem.

Ugyanakkor az orv vadászattal szem
ben széles e demokráciában sem eszköz, 
sem törvény, sem hatáskör. Felbecsülhe
tetlen a vadban okozott baleseti, mező- 
gazdasági kár mértéke is. Nem fogok ál
latorvosi igazolást hozatni a 4-es főúttól 
200 méterre a búzában élő 5 éves arany
érmes bakra!

A hatóság az egyesületeken számon 
tudja kérni rendeletéi végrehajtását, de 
lesz-e eszköze a tulajdonváltozás cselén a 
számonkérésre?

Számít-e majd állományszabályozás
nak a mínuszpontos szankcionálás, el
vonás?

Nekünk vállalnunk kell hibás döntése
inkért a felelősséget. De a saját posztján 
vállalja-e majd mindenki saját döntésé
ért, a magyar vadért a felelősséget?

De milyen is az agancsfclrakás? -  Idén 
még igen jó!

Kővári Ferenc

4



Vadvédelmi bírság, vad okozta kár
Még a legfigyelmesebb közlönyolvasó vadászok figyelmét is elkerülhette az 
Országgyűlés által március 21 én elfogadott 1995. évi XX/. törvény, amely az 
egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az 
Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia alapról szóló 
1993. évi XX. törvény, valamint az ezekkel összefüggő más törvények egyes 
rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szól. (Az új törvény a Ma 
gyár Közlöny 1995/28. számában jelent meg.)

Természetesen terjedelmi okokból 
nem vállalkozhatunk az egész tör
vény részletes ismertetésére, csak a 
valóban „húsba vágó", a hivatásos 
és sportvadászokat közvetlenül 
érintő kérdéseket ismertetjük, hi
szen már a májusi őzbakvadászatot 
is jelentősen befolyásolhatja.
23. paragrafus. Az Evt. 34. parag
rafusa az alábbi (3M 4) bekezdés
sel egészül ki, a jelenlegi (3) be
kezdés számozása (5) bekezdésre 
változik:
„(3) A vadászati hatóság határoza
ta alapján vadvédelmi bírságot kö
teles fizetni:
a) a vadászatra jogosult akkor, ha a 
trófeás vadat szakszerűtlenül ejtik 
e l, vagy
b) aki a vadat a vadászati hatóság 
engedélye nélkül, vadászati idé
nyen kívül ejti cl, továbbá
c) az. aki a vadat jogosulatlanul e j
ti el.
(4) A vadvédelmi bírság mértéke:
a) a (3) bekezdés a pontja szerinti 
esetben a trófeabírálat eredményé
től függően
1. mínusz egy pont esetén a bér va
dászat során alkalmazott kilövési 
dl] húsz százaléka, de legalább 
húszezer forint,
2. mínusz kettő pont esetén a bér
vadászat során alkalmazott kilövési 
díj ötven százaléka, de legalább öt
venezer forint,
3. mínusz három pont esetén a bér
vadászat során alkalmazott kilövési 
díj száz százaléka, de legalább egy
százezer forint,
b) a (3) bekezdés b és c pontja sze
rinti esetekben a trófeás vad eseté
ben a trófea értékétől függően lega
lább tízezer, legfeljebb egymillió fo
rint. míg nőivarú egyed esetében a 
vad fajától függően legalább tízezer, 
legfeljebb százezer forint lehet."

24. paragrafus. Az Evt. 35. parag
rafusának (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászatra jogosult köteles 
megtéríteni a szarvas, dám, vad
disznó, muflon által a mezőgazda
ságban és erdőgazdaságban, vala
mint a mezei nyúl és őz által a sző
lőben, gyümölcsösben, erdősítés
ben, valamint a csemetekcrtbcn 
okozott kárt (a továbbiakban: vad
kár). továbbá bármely hasznos vad 
és a vaddisznó által a mezőgazda
ságon és az erdőgazdálkodáson kí
vül okozott kárt.”

Az előterjesztett törvényt a kép
viselőink a szokottnál kevesebb vi
tával elfogadták, érvényes, próbája 
a mindennapi gyakorlat lesz.

Nem hagyhatjuk szó nélkül 
azonban az előzményeket, mert eb
ben az esetben bőséggel voltak. A 
tervezet időben eljutott a vélemé
nyező érdokképv iseleti szerveze
tekhez. egyebek között az egységes 
vélemény kialakításáért alakult 
Magyar Vadászati Kollégiumhoz 
is. Előre kell bocsátani, hogy a 
vadvédelmi bírság bevezetésével, 
elveivel minden hozzáértő messze
menően egyetért, sőt a „szakm a" 
igencsak régen szorgalmazta, még 
az clfiatalodás első jelei idején. Az 
ördög azonban mindig a részletek
ben rejtőzik. A részletes szakmai 
indoklással alátámasztott véle
ménynek azonban egyetlen szavát 
sem láttuk viszont. A kormány
program (IV. fejezet 9. b pont) ha

tározottan ígérte, hogy figyelembe 
veszi az érdekképviseletek vélemé
nyét. de nem ez történt. Az írásban 
előre jelzett gondjaink továbbra is 
fejtörést okoznak majd minden 
érintettnek. Ha a kiszabható bírság 
ilyen pontosan forintosítható. jogos 
elvárás volna vadfajonként előre 
meghatározni a mínusz pontok fo
galmát is. nem beszélve annak táj
egységi sajátosságairól.

A vadász kercsőtávcsővcl tovább
ra sem lefőzött koponyákat bírál- 
gat. hanem különleges időjárási és 
látási viszonyok között ítélkezik. 
Annak idején, amikor a mínusz 
pontok rendszerét kitalálták, egye
bek között éppen ezért állapítottak 
meg három kategóriát, továbbá azt 
is figyelembe vették, hogy az egész 
éves terítékben mennyi a mínusz 
pontosak aránya, és ennek függvé
nyében beszéltek szakszerűségről, 
vagy annak ellenkezőjéről. Akkor 
azonban még nem volt a haszon
bérleti szerződésekben olyan kité
tel, hogy a bekerített erdősítések
ben korra, nemre, minőségre te
kintet nélkül elejtendő minden vad 
a kerítésen belül, sőt a tervteljesí
téseknek sem voltak szankciói. Ma 
azonban merőben más a világ. Ha 
a vadászatra jogosult nem teljesíti a 
lelövési tervet, szakszerűtlen gaz
dálkodás -  túltartás -  miatt fel
mondhatják a haszonbérleti szer
ződést. Ha pedig tűzzel, vassal tel
jesíti. akkor fizet a mínusz pontok 
után. hiszen az áJlomány elfiatalo-

dása éppen a dölyfös diktátumok 
kényszerpályái miatt kialakult or
szágos jelenség. Ha a vadásztársa
ságok elvéreztetése volt a rejtett 
cél, akkor pontosan telibe talált a 
kegyelemJövés.

A 24. paragrafusnak sem örven
dezhetünk felhőtlenül, mert beke
rült az „őz" a szőlőbe, gyüm öl
csösbe, erdősítésbe, cscmeteker- 
tekbe, éppen akkor, mikor fele 
sincs az egykori állománynak. 
Ezen kívül továbbra is térítendő 
bármely hasznos vad és vaddisznó 
által a mezőgazdaságon és az erdő- 
gazdálkodáson kívül okozott kár 
(vad és gépjármű ütközések). I)r. 
Sam u Ján o s  országgyűlési képvi
selő lényegre törő és a téma min
den jogi és szakmai részletét átte
kintő hozzászólása a T. Házban -  
bár osztatlan sikert aratott, sőt tap
sot is kapott, pusztába kiáltó szó 
maradt. Magvas és megszívlelendő 
gondolatai nem eredtek meg. Az 
országúton vadat gázolók továbbra 
is velünk „javíttatnak" minden 
egyéb felelősség nélkül, pedig az 
autón a gázpedál mellett fék is van. 
ráadásul kötelező a felelősségbiz
tosítás. és lehetne cascót is kötni. 
A mindössze pár száz forintos ult
rahangos. autóra szerelhető vadri
asztóból mindenféle akciónk elle
nére nem fogyott el száz darab 
sem. Senkit nem érdekel, mert van 
fizető partner, ha úgy tetszik, 
bűnbak.

Ilyen előzmények után óhatatla
nul felvetődik a kérdés: mi értelme 
van így az egész érdekegyeztetés
nek? Érdekel-e valakit egyáltalán 
azok véleménye, akik később majd 
fizetnek? Úgy tűnik, a beküldött 
vélemények bekerülnek az irattár
ba, és az egész „egyeztetést" ki le
het pipálni. H om onnay Z som bor

IDEJÉBEN SZÓLUNK
Rövidesen módosul a fegyvertar
tással kapcsolatos jogszabály, a hí
rek szerint már dolgoznak rajta az 
illetékesek. Érdemes tehát össze
gyűjteni a jó  vagy rossz tapasztala
tokat, hiszen a rendelet a korábbi
hoz képest merőben új volt, így bő
ven akad javítanivaló. Köztudott, 
hogy ez a rendelet tette lehetővé a 
fegyver kölcsönadását, ha a köl- 
csönvcvő ugyanolyan típusú fegy
vertartási engedéllyel rendelkezik. 
Más, erre vonatkozó egyéb előírást 
a rendelet nem tartalmazott és ez 
többször is gondokat okozott, pél
dául a közúti ellenőrzések vagy az 
egyéb fegyverellcnőrzések alkal

mával. Az intézkedő rendőr ugyan
is csak a fegyvertartási engedély 
alapján tudja ellenőrizni a jogos tu
lajdonost. Éppen ezért ajánlatos 
ilyen esetben egy átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet készíteni, két tanú 
aláírásával, mert későbbi kellemet
lenség adódhat ennek hiányában. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell mind az átvevő, mind az átadó 
legfontosabb adatait (év, születési 
hely, idő, anyja neve, lakcím, fegy
vertartási engedély száma, a fegy
ver gyártmánya, kalibere, gyártási 
száma, az átadás időtartama, cél
ja). Ezenkívül szükség van egy 
záradéknyilatkozatra, amelyben

mind az átadó, mind az átvevő bün
tetőjogi felelőssége tudatában kije
lenti és aláírásával bizonyítja, hogy 
a fenti adatok a valóságnak megfe
lelnek, és mindketten rendelkez
nek a fenti típusú (golyós, sörétes) 
fegyver tartására jogosító enge
déllyel.

Fölvetődik a kérdés, hogy miért 
„kell”  puskát kölcsönadni? Sok 
oka lehet ennek, például javítás 
céljából való szállítás, műszaki 
vizsgáztatás és egyebek. Ám a 
legfontosabb és különösen az utób
bi időben egyre gyakoribb gond 
a hosszabb-rövidebb ideig tartó 
vidéki, külföldi ú t. nyaralás. A

rendelet szerint fegyvert biztonsá
gosan lezárt fegyverszekrényben 
és állandóan lakott épületben kell 
tárolni. Nos, éppen az említettek 
miatt olykor elkerülhetetlen, hogy 
a lakás, családi ház őrizetlenül 
marad és csábító alkalmat kínál a 
bűnözőknek. A mai körülmények 
között alig akad olyan vadász, ak i
nek az ismeretségi körében ne for
dult volna elő fegyverlopás. Sok 
száz ellopott fegyvert keres gyári 
szám alapján a rendőrség. Nem árt 
az óvatosság, ezért huzamosabb tá
voliét esetén az őrzésről gondos
kodni kell.

-y-
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Továbbra sincs eldöntve: ki va
dászhat a jövőben, kié legyen a 
vadtulajdon joga, kié a vadászati 
jog . A sajtóban, a rádióban ás a 
televízióban im m ár m ásfél éve 
rendre visszatérő tém a a vadá
szati törvény hiánya, a parlament 
elé készüld törvénytervezet bírá
lata, a területes és a bérkilövő va
dászok esélyegyenlősége, a vad
állomány alakulása.
„A  legújabb törvénytervezet hibrid 
megoldásokkal próbálkozik" -  álla
pítja meg a Népszabadság Ki 
hasznosíthatja a vadászati jogot?  
című írása. „A  minisztérium 1993- 
ban politikai döntés szerint készítet
te  el a földtulajdonhoz kö tö tt vadá
szati jogon alapuló törvényterveze
tet. A  vadászati jog hasznosítására 
három variációt dolgozott ki. Az első 
továbbra is az állam monopóliumát 
erősítené, a második esetben a föld- 
tulajdonhoz kapcsolnák a vadászati 
jogot, a harmadik birtoknagyság 
szerint kombinálná az előző két vál
tozatot. (...) A földtulajdonhoz, ille t
ve az állami monopóliumhoz kö tö tt 
vadászati jog a minimális vadászte
rület bevezetésével kezelné az átme
net nehézségeit. A  minimális vadász- 
területet nagyvadas területek esetén 
4000  hektárban, apróvadas terüle
teken valamivel kisebb nagyságban 
határoznák meg. Ezt a helyi adottsá
gokat és a tulajdonviszonyokat is f i
gyelembe véve 20 százalékos elté
réssel is kialakíthatják. A minimális 
vadászterületnél nagyobb földdel 
rendelkező tulajdonosok nem társu
lást hoznának létre, hanem helyet
tük a vadászati hatóság járna el a 
vadászati jog hasznosítása érdeké 
ben. A haszonbérleti díj az utóbbi

esetben is a földtulajdonost illetné, 
de a vadgazdálkodás folyamatába 
ezen túlmenően nem kapcsolódhat
na be. Az arra kijelölt vadászterületok 
vadászati jogának bérbe vevője ma 
gyarországi állandó lakhellyel rendel
kező magyar állampolgárságú termé
szetes személy, mező- és erdőgazdál
kodást folytató belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, erdőbirtokossá
gi társulat, valamint vadászatra, 
vadgazdálkodásra lé tre jött egyesü
let lehetne a koncepció szerint."

A vadgazdálkodás és a vadászat re
formja a témája A tulajdon szent
ség* című interjúnak, amelyet a 2 4  
Óra adott közra „A  vadászok alig 
várják az új törvényt, mely egyenlő 
esélyt adhat a területes és a bérkilö
vő vadászoknak. A Magyar Bérkilö
vő és Független Vadásztársaságok 
Szövetsége a földtulajdonhoz kötött 
vadászati jog bevezetésében látja az 
ellentétek feloldását. A  Földművelés
ügyi Minisztérium elküldte a vadá
szati törvény tervezetét, tájékoztató
ját. de azt az országos szövetség 
nem tudja elfogadni. A szövetség el
nöke. dr. Kovács Árpád elmondta, 
ez a tervezet alkalmatlan arra. hogy a 
vadgazdálkodás és a vadászat szabá
lyozásának alapját képezze. A tájé
koztató csupán különféle lehetősé
geket tartalmaz. »Más a vadgazdál
kodás és más a vadászat -  mondja 
dr. Kovács Árpád. -  A vadászati jo
got ma alanyi jogon minden állam
polgár megszerezheti. A  vadgazdál
kodással a vadászok nagy része 
nem is kíván foglalkozni, mivel eh
hez idő és szakértelem szükséges. A 
földtulajdonhoz kö tö tt vadászati jog 
esetén a tulajdonosok határozzák

meg a vadgazdálkodást és a vadá
szatot is a területükön, természete
sen a törvényes keretek szigorú sza
bályozása mellett. (...) Az FM Halá
szati. Vadászati Osztálya és a Jogi 
Főosztály dolgozta ki, immár tizenö
tödik változatban a törvényterveze
tet. Három lehetőséget említ: a va
dászati jog maradjon az állsm tu la j
donában; kötődjön a fö ldtula jdon
hoz. illetve legyen a kettő ötvözete. 
Ugyancsak három variációt említ a 
vad tulajdonjogával kapcsolatban is: 
legyen a vad állami tulajdonban; 
gazdátlan jószág legyen, vagy a föld 
tulajdonosáé. Szövetségünk egyér
telműen a föld tulajdonosához köti a 
vadászati jogot. A  vad legyen annak 
a tulajdona, akinek a birtokán azt a 
törvényes keretek betartása m ellett 
elejtették. Ebből természetesen kö
vetkezik az is, hogy a vadászattal és 
a vadgazdálkodással kapcsolatos 
terhek, de minden haszon is a tu la j
donost illesse meg.**"

Nem  politikai kérdés a vadgaz
dálkodás -á llapítja  meg már címé
ben is a Népszava. „Sem m i sem in
dokolja. hogy a vadászati jog az ela
vu lt állami monopólium elveit köves
se és a vadgazdálkodásból hazánk 
politikai kérdést csináljon -  je lentet
te ki dr. Csötönyi József, a MOSZ 
főtanácsosa. A Mezőgazdasági Szö
vetkezők és Termelők Szövetségé
nek szakembere a szaktárca vadá
szati és vadgazdálkodási koncepció
járól elmondta: táborok, nézetek és 
lobbyk csapnak össze a háttérben, s 
ez magyarázza azt is. hogy máig 
sincs új vadászati törvény, s egyetér
tés van abban, hogy a vadászati jog 
a földtulajdontól elválaszthatatlan.

(...) A vadkár kérdésében az az állás
pontjuk: a felelősség azé. aki a vadá
szati jogot gyakorolja, neki kell a ke
letkezett kárt is fizetni. Csötönyi 
szerint a szaktárca koncepciója el 
lentétes azokkal a tendenciákkal, 
amelyek a piacgazdaságot és a köz- 
igazgatás egyszerűsítését tűzték 
zászlójukra. A főtanácsos abban bí
zik. hogy a parlamenti pártok, m int 
döntéshozók, a haladást és nem a 
visszalépést választják.”

Alábecsült vadbecslés címmel ad 
á ttekintést Vas megye vadállomá
nyáról a Vas Népe. „A z  év elején 
4 37 9  szarvast, 8628  őzet és 2198 
vaddisznót számoltak össze a megy
ében. Ezek az adatok szinte teljesen 
azonosak a tavalyiakkal. Bogács 
László megyei vadászati felügyelő 
mégis úgy látja, hogy míg egy évvel 
korábban kevesebbet becsültek, 
idén a létezőnél több nagyvadat szá
m oltak össze a vadásztársaságok 
azért, hogy engedélyt kapjanak a k i
lövetéshez. Ehhez tudni kell. hogy a 
nagyvad külső vadásszal történő le- 
lövetése komoly bevételt jelent a va
dásztársaságok számára, amire ége
tő  szükségük van a nehéz anyagi kö
rülmények között működő vadász- 
társaságoknak. A nagyvadlétszám 
csökkenése tulajdonképpen örven
detes lenne, hiszen az utóbbi évek
ben rengeteg kárt okoztak a szarva
sok és a vaddisznók a kukori
ca-, búzatáblákban, csemetekertek
ben és az új erdőtelepítésekben. A 
baj csupán az, hogy a vadásztársa
ságok saját érdekükben általában 
nem a gyenge trófeéjú vadat, hanem 
az értékesebbeket lövetik k i."

összeállította: K. J.

KIÉ A VAD?
A vad tulajdonjogával kapcsolat
ban a világ számos államában 
máig a római jogi felfogás uralko
dik: „Gaius szerint vannak olyan 
dolgok, amelyek senki vagyoná
ba sem tartoznak (nullius in bonis 
est): ezek a senki dolga (uratlan 
dolog, rés nullius). Ebbe a cso
portba tartoznak a szoros érte
lemben vett, természettől fogva 
uratlan dolgok, m int a vadfajok, 
madarak, halak stb ." A hatályos 
szabályozás szerint (1957 óta) 
hazánkban a vad állami tu la jdon
ban áll IPtk. 128. § (1) bek.). A 
kérdés látszólag csak a jogászi 
fantáziát csigázza fel, ám ha vé
giggondoljuk, ez a vadászati jog 
egyik alapproblémája.

A fennálló vadászati rendsze
reket vizsgálva két alapvető tí
pust különböztethetünk meg: 
ezek a szabad vadászat (licence 
system) és a területi rendszer 
(concession system). A különb
ség látszólag csak a vadászati 
jog tulajdonlásából ered. Az első

formációban ugyanis egy egy 
vad elejtésének lehetőségét kap
ja meg a vadász, a vad és a vadá
szati jog az állam tulajdona. A 
második esetben a vad rés nulli
us, a vadászati jog pedig az in
gatlan-tulajdonjog részjogosít
ványa.

A magyar jog a fenti két rend
szer sajátos kombinációját való
sítja meg, ugyanis m iután dekla
rálja a vad (Ptk.) és a vadászati 
jog (EVT) állami tulajdonát, a va
dászati jog hasznosítását ha
szonbérleti szerződésekkel oldja 
meg. ezek azonban nem m inősül
nek területbérlettel kapcsolatos 
kontraktusoknak (lásd a Legfel
sőbb Bíróság 151/1991. (VI. 30.) 
sz. állásfoglalását). A kettősség 
nyilvánvaló: meghatározott terü
leten (területi rendszer) kapják a 
vadásztársaságok a konkrétan 
meg nem határozott vad elejtésé
nek lehetőségét (egyfajta ticenc- 
rendszer).

A megoldás ellentmondásos

ságát bizonyítja többek között az 
is. hogy az állami tulajdonban ál
ló vad által okozott mező- és er
dőgazdasági kárért, valamint a 
gépjármű és a vad „összeütközé
séből" származó kárért is a vadá
szatra jogosultat terheli a felelős
ség (utóbbi esetben a bírói gya
korlat szerint m int veszélyes 
üzem üzembentartója feleli), pe
dig a vad csak a jogszerű elejtés
sel kerül tulajdonába...

A Ptk. 128. § (2) bek. szerint 
„a  vadászterületen elejtett, e lfo
gott. illetőleg elhullott vad a va
dászatra jogosult tulajdonába ke
rü l" . Ezen az alapon kellene 
szembeszállni a vadorzással az 
állami tulajdonú élő vad védel
mében...

További kérdést vet föl. hogy 
m iért nem számoltatja el a tu la j
donos (az állam!) a haszonbérlőt 
az adott területen élő vadállo
mánnyal, amely a nemzeti va
gyon része. Kérdéses a tu la jdon
jog tárgyának, magának a vad

nak a fogalma is. A  hatályos va
dászati rendelet tételesen fe lso
rolja a vadnak m inősülő vadász
ható állatfajokat... ám nem egé
szen érthető, hogy ezek miért 
„m ostohagyerekek", azaz miért 
kapnak eltérő jogi megítélést (és 
védelmet) pl. a éticsigához vagy 
a búbosbankához képest.

A vad tulajdonlását tekintve 
természetesen nem az anakro
nizmusnak m inősíthető rés nulli
us koncepciót tartom  helyesnek, 
és nem vagyok híve az egyetlen 
reális alternatívának ta rto tt föld- 
birtokos tulajdonába adásnak 
sem, mert a magántulajdonosi 
szemlélet profitérdekelt, és ez 
nehezen lenne összeegyeztethe
tő  a természetvédelmi érdekek
kel. Véleményem szerint a vad ál
lami tulajdona lenne a célraveze
tő  megoldás és az egyik alappil
lér, amelyre fel lehetne építeni 
egy modern, logikus és működő
képes jogi szabályozást.

Faragó István
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A JÖVŐ ÉVI NATUREXPO FŐPRÓBÁJA 
VOLT AZ IDEI FEHOVA

Április 7-11-e között a budapesti 
vásárvárosban, a HUNGEXPO 
„ D "  pavilonjában negyedik alka
lommal rendezték meg a Fegyver,
Vadászat. Horgászat Nemzetközi 
Kiállítást. Amolyan erőpróbának 
lehetett ezt a kiállítást és vásári te
kinteni. amelyet a Naturexpo Rt. 
első ízben szervezett, készülvén 
már az 1996-os nagy nemzetközi 
kiállításra.

A FeHoVa történetéhez tartozik, 
hogy 1991-ben a Haris Kereskedő
ház indította útjára, a tavalyi kiállí
tás nyűgét és nyereségét a Huntu- 
rist Kit. mondhatta magáénak, 
majd eladta a rendezés jogát a Na
turexpo Rt.-nek.

Az. idei kiállítás -  minden túlzás A  kiállítást Kuncza Gábor belügym iniszter nyitotta meg
nélkül -  szolgált a látogatóknak né
hány újdonsággal. Mindenekelőtt 
azzal, hogy a Naturexpo vezérkara 
a kiállítás helyszínét a Hungexpo 
területén jelölte ki, hogy csökken
tette a zsúfoltságot, hogy egységes 
arculatot adott a kiállítóknak, 
ugyanakkor a vásárváros több, 
úgynevezett kísérőrendezvény 
megszervezését is biztosította. Az 
elképzelés nem bizonyult rossz
nak, a látogatók könnyen megtalál
ták a kiállítást, s azzal, hogy a 
MÁV kedvezményt nyújtott a vidé
kieknek, hogy a szombat-vasárna
pi csúcsidőszakot leszámítva, az 
autósok is aránylag könnyen talál
hattak parkolóhelyet.

A korábbi FeHoVa-kon inkább a 
„vásár" dom inált, zömében a ke
reskedelmi vállalkozások vettek 
rajtuk részt, ez az arány most in
kább a „kiállítás” , a pénzköltés 
nélküli látnivalók irányába tolódott 
el. A kiállítás centrumában mutat
kozott be Somogy megye term é
szeti értékeivel, kellemes színfolt 
volt a Naturexpo által kiírt 
gyermek rajz- és fotópályázat válo
gatott anyagának elegáns, tetszetős, 
valódi kiállítása. A kísérő prog
ramok közül jó  ötletnek bizonyult 
az íjász bemutató, a sportlövész- 
verseny, a kutyakiállítás és talán a 
legjobbnak, hogy egy medencéből 
a gyerekek igazi horoggal-készség
gel kifoghatták életük első igazi 
halát.

A szakma sem maradt program 
nélkül, hétfőn egész napos szakmai 
fórumot rendeztek a vadászat-vad
gazdálkodás szakembereinek, ahol 
sajnos nem túl jó  híreket hallhattak 
a résztvevők. (F.rről ljpunk más 
helyén számolunk be.)

Annak ellenére, hogy a pavilo
nok között 5 méteres járórészt A  Szalonka Dublá dl] átadásakor megjolont vadászok

Schagrin Tamás, az O IH  elnöke Dobó Istvánnal, a M is i Parkerdó Rt. igazgatójával
beszélget

hagytak a közönségnek, sőt a „fő- 
útyonalak” ennél szélesebbek is 
voltak, szombaton és vasárnap a 10 
órás nyitástól késő délutánig elke
rülhetetlen volt a tolongás, az ér

deklődő horgászok-vadászok és 
családtagjaik pavilontól' pavilonig 
sodródtak a tömeggel, megállni
beszélgetni, netán vásárolni csak 
nehézkesen lehetett, de lehetett. A

„vásározó” cégek többsége elége
dett volt a forgalommal, bár többen 
a /t  is hozzátették, a csöndesebb 
napok jobban sikerültek, többet 
tudtak foglalkozni vevőikkel.

A Vadászati Kulturális Egyesület 
402/G  standját is sokan keresték 
fel, hogy előfizessenek a magyar 
VADÁSZLAP-ra, könyveket vagy 
puskaszelvényt vásároljanak, e l
mondják véleményüket a Dunatévé 
Hubertus vadászati magazinjának 
m űsoráról. Vasárnap délután adtuk 
át a Törley Pezsgőgyár által támo
gatott Szalonka Dublé-díjat azok
nak a szalonkavadászoknak, akik 
az idei idényben szalonka-dublét 
lőttek és két tanúval igazoltan, be- 
küldték az öröm hírt. Az idei Dub- 
lé-díjasok: A ntoni A ttila (Szom
bathely), dr. Bán István (Buda
pest), B orzán  László (Békéscsa
ba), B ulin István (Bajánscnye), 
Ferenczi László (Tiszaszigct), ifj. 
H egyi Ján o s  (Nagyszénás), I^ c z i-  
kó István (Karcag). M aiina M i
hály (Gödöllő), M áhl Ferenc (Ba
latonalmádi), ifj. Nagy József 
(Surd). N yitrai Károly (Karcag), 
O hm  K ároly (Szombathely) Pete 
Je n ő  (Sárhida), Fóka László (Bu
dapest), Szabó István (Hódmező
vásárhely).

A 100 ezer forintos golyós puska 
megnyerése is sok vadászt „lázba 
hozott", sajnos a közjegyző előtti 
húzásnak csak egyetlen nyertese 
lehetett -  dr. M otorcza G yula 
(Budapest) személyében - , aki bol
dogan vette át a 7 x 6 4 -e s , osztrák 
gyártmányú, távcsővel felszerelt 
fegyvert.

Lehet azon vitatkozni, hogy 
minden évben meg kell-e rendezni 
a FeHoVa-t, azon is el lehet e l
mélkedni, hogy a résztvevőknek 
mennyire éri meg az alacsoitynak 
nem mondható területbérlet i díj és 
a hozzá kapcsolódó egyéb kiadás. 
Ki lehet emelni a kiállítás és vásár 
legkülönbözőbb jó  vagy rossz be
nyomást keltő elemeit -  egy azon
ban biztos: a FeHoVa befutott és 
több mint kiállítás vagy vásár. 
Olyan lehetőség, amelyre a term é
szetben tevékenykedő horgászok
nak és vadászoknak már csak a 
személyes találkozások és eszm e
cserék miatt is mind nagyobb szük
ségük van, am ikor nem csak be
szélhetünk róla. hanem a gyakor
latban is megmutathatjuk, mi 
mindent teszünk/tehetünk a termé
szet értékeinek megóvásáért, M a
gyarország vadállományáért.

-  ess -
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„A  vadászat már a végvonaglás perceit éli 
és a Szilveszter is rohamléptekkel közeleg 

a bizonytalan holnap felé, 
miközben bombolve hirdeti egy nagyhangú fegyver 

az újév születésének első perceit.
Óh, ezt az öblös hangot én már jól ismerem! 

mióta egy korrekt vadásztársam

hangos vivátokat küldözget vele vadászat közben 
egy-egy bekecsét mentó tapsifüles felé!

Most, Szilvesztertől vesz búcsút; fájó, szomorú búcsút 
velem együtt, míg nemsokára gavallér Plymuth-kakasaim öblös 

hangon hirdetik a hajnal ébredését és közben egyenként 
túnedeznek el a mennybolt lámpái és ragyogva tündöklő 

ruházatban jelenik meg a hatalmas Napkirály!''

MÁT RAY GYULA

MÁTRAY GYULA
1855-1937

Mátray Gyula vadás/író 1855-ben 
Barslédecen (Bars vm.) szülelett. 
Alsó iskoláit Aranyosmaróton. kö
zépiskoláit Tatán a piaristáknál vé- 
gezte. 1874-ben beiratkozott a ma
gyaróvári Gazdasági Akadémiára, 
melynek elvégzése után a hercegprí- 
mási uradalmakban -  36 éven ke
resztül mint gazdatiszt, illetve ura
dalmi intézd -  dolgozott.

Vadászélete 1863-ban. 8 éves korá
ban kezdődött, amikor az édesapjá
nál szolgáló erdőtegény egycsövű 
pisztolyával -  oldalán a szarvasa i
tokkal -  sétálgatott a szülői ház ud
varán. miközben a pisztoly elsült, és 
a sőrétek a tehenekre felügyelő 
Ebenstreich Józsi arcába fúródtak. 
Ijedtében Mátray a kertjükben álló 
egyik fára menekült, ahonnan csak 
szürkületkor -  édesanyja hosszas kö
nyörgésére -  merészkedett le. Sze
rencsére komolyabb sérülés nem tör
tént. azonban Mátraynak az eset éle
te végéig komoly tanulságul szolgált. 
Első szarvasbikáját -  egy remek 
12-est -  15 éves korában zsákmá
nyolta. mégpedig golyóval! Nagy szó 
volt ez akkoriban, mivel a nagyvadat 
többnyire söréttel lőtték a kor va
dászetikájának megfelelően. A múlt 
század 80-as éveiben sorsa egy Ipoly 
menti községbe vezérelte, amelyre 
később így emlékezett vissza: 
„Örökre sajnálom, hogy e hatalmas 
és vaddús hegyeket nem volt alkal
mam kellőképp kiélvezni, de az er
dőmester barátom oly kevéssé volt 
vérbeli vadász, hogy néha még a va
dászatra sem hozta magával fi intáját, 
s így persze hogy semmiképpen sem 
bírtam felépíteni a börzsönyi vadá
szatokra tervezett álmaimat!” Né
hány évvel később már önálló va
dászterülettel bírt. Ez a barslédeci 
terület szomszédos volt a híres va
dász és vadgazda gróf Forgách Ká
roly vadászterületével, amely első
sorban muflonállományáról volt hí
res. E tény bizonyára közrejátszott 
abban, hogy Mátray Gyula 1901. ja 
nuár 22-én lédeci területén lőtte élete

CSECSETKA FERENC REPRODUKCIÓJA

legszebb muflonját, amelyet dr. 
Lendl Adolf kiváló tanítványa. Kato
na Mihály tömött, preparált ki. Va
dászterülete központjában állt ked
venc tanyája a „Bimbula” . amelyet 
későbbi írásaiban is gyakran és nagy 
szeretettel emlegetett. Vadászbarátai 
úgy emlegették egymás közt Mátrayt, 
mint a ..lédeci Nimródot” . Egyikük 
„Megismerkedésem Mátray Gyulá
val” című cikkében így ír: „Nincs 
hozzá illő toliam, hogy leírjam, ki 
volt Mátray Gyula, mi volt a -Bim- 
bula«? Azt leírni nem, csak érezni 
lehet annak, aki szerencsés volt oda 
eljutni és ott együtt vadászni a mes
terrel.” Azt tartották róla. hogy sen
ki sem tudott olyan nesztelenül lép
kedni a cserkészutakon mint ő, sze
me pedig olyan éles volt. mint a sa

sé. Életéi jószerivel két kedvenc pus
kájával. egy sörétes Hammcrlessel 
és egy Mauserrel vadászta végig. 
Mindkettővel kiválóan lőtt. Mátray 
egyik írásában szokatlan, ugyanak
kor érdekes megállapítást tesz -  ön
magáról írva -  a gazda és a vadász 
viszonyáról: „Az uradalmi birtok, 
melyet kezelek, s kis vadászterüle
tem oly közel feküsznek egymáshoz, 
hogy a gazda nemegyszer hadilábon 
áll. s tűz össze a vadásszal. Egy da
rabig birkóznak egymással, mert 
mindegyikük fölül akar kerekedni, 
de végre is a gazda húzza a rövideb- 
bet, s duzzogva szidja a nyomorult 
fekete bestiákat, melyek éjjeli sétá
jukban gyalogutakat taposnak az 
érésben levő zabban, s kegyetlen 
munkájuk után halottként hevernek 
szerteszét a tengcritáblán a letört 
csövek s a megbolygatott burgonya- 
fészek gömbölyded lakói, melyek 
szomorú tanúi az éjjeli kalandozás
nak. I^irsze ilyenkor a vadász szeme 
megvillan, mintha tűz égne belül, s 
mintha a bal oldalon is hevesebben 
lüktetne a darab izom s a vadászvér -  
mintha tudná, hogy ő került felül -  
lázasan ömlik végig a testen, s moso
lyogva néz a duzzogó gazda után.” 
Fenti sorokat egy éjjeli vadászat után 
írta. miután egymaga hat vaddisznót
-  köztük egy kifejlett 113 kilós kant -  
lőtt. 1919-ben a Budapesthez közeli 
Csillaghegyre költözött, s mint tag 
belépett az ottani vadásztársaságba, 
amelynek később vadászmestere lett. 
Ezt a kényszer szülte lakhely- és va- 
dászterület-váltást azonban élete vé
géig nem heverte ki.

Mátray Gyula az 1917-ben megala
kult Magyar Vadászok Országos 
Szövetségének tagja, később igazga
tósági tagja volt. Amikor felvetődött 
egy székház építésének gondolata -  
bár nem volt gazdag anyagiakkal 
támogatta azt. Számos előfizetőt to
borzott a „Vadászat” című lapnak, 
tette mindezt önzetlenül, meggyőző
désből. Amikor az 1920-as évek ele
jén a székház építése körül gondok

jelentkeztek. Mátray a ..Magyar Va
dászok Székháza” című írásában rá
mutatott a kínálkozó lehetőségekre, 
ugyanakkor felszólította a vadászokat 
a közös cselekvésre. Természetesen 
jó  példával maga járt elöl: „Van egy 
ritka szép muflonkosom remekül ki
tömve. mely egy sziklaimitáción áll. 
Ezért a nyáron egy nyaralóm kétszáz
ezer koronát ajánlott. Nem adtam 
oda! Most látom, hogy jól tettem! S 
miután nagyon valószínű, hogy hir
detés útján c hibátlan példány ért még 
nagyobb összeget is elkérhetek vala-’ 
kitől, ezen összeget egész mennyisé
gében ezennel felajánlom a -Magyar 

'Vadászok Székháza- céljára!" Az 
ilyen nemes cselekedet akkoriban 
sem volt mindenkire jellemző. A 
székház, mint tudjuk, sosem épült 
fel, s ma sincs ilyen.

Mátrayt mégsem a vadászatban el
ért eredményei és jártassága, hanem 
írásai tették közismertté a vadászok 
körében. Hangulatos „tárcza” cikkei 
és elbeszélései igen népszerűek vol
tak. bár írásain időnként érződött az 
„Atyamester” , Bársony István stílu
sa. Ez érthető is, hiszen személyesen 
ismerte, sőt vadászatta is Bársonyt. 
Első írását a „Vadász-Lap” közölte, 
majd következett a  ..Vadászat és Ál
latvilág", a „Nimród” , végül pedig 
a „Vadászat” című folyóirat. Vadá
szati irodalmunkban talán ő az. egyet
len olyan író, aki -  1906-1929 között 
megjelenő -  mindhárom könyvének 
kiadását önmaga finanszírozta!

Mátray Gyulát 1937. július 23-án. 
82 éves korában érte a halál. Az el
hunytat július 26-án helyezték örök 
nyugovóra az esztergomi temetőben 
lévő családi sírboltban.

M űvei: 
V ad ásztárcák  1 9 0 6  
V adásztö rténetek  
1 9 2 3
V adásztö rténetek
1 9 2 9

Bányai József
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LÉPJÜNK VAGY NE LÉPJÜNK?!
Tavaly decemberben országszerte 
megalakultak az Agrárkamarák és 
megválasztották az országos vezetőket 
is, közöttük az alclnököt, Benedek Fü- 
löp személyében. Róla annyit kell tud
ni olvasóinknak, hogy a Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megyei vadászszövetség
nek is az elnöke. A vele folytatott be
szélgetés gondolkodtatott cl igazán ar
ról. kire érdemes inkább hallgatni: 
a/okra. akik a törvény előírásait szó 
szerint véve. arra biztatták a vadásztár
saságokat. hogy ne lépjenek be az Ag
rárkamarába. vagy azokra, akik több, 
mint fantáziát láttak a belépésben.
. Úgy tűnik, hogy a vadászati szerve
zetek -  mindenféle összefogási kísérle
tük ellenére -  nem egységesek ebben a 
kérdésben sem. Amikor ismertté vált a 
kamarákról szóló törvény szövege, 
rögvest kiderült belőle, hogy a vadász- 
társaságoknak. mint egyesületeknek 
nem lesz kötelező az agrárkamarai tag
ság. mert alaptevékenységüket tekint
ve. nem vállalkozások. Minden bi
zonnyal ez indukálta a Védegyletnek 
a/t az álláspontját, hogy a vadásztársa
ságok ne lépjenek be az Agrárkamará
ba... és ezt az állásfoglalást -  a Véd
egylet erőteljes agitációjára -  megerő
sítette a Magyar Vadászati Kollégium 
is. A / állásfoglalást tulajdonképpen

meg lehet érteni, ha azt vesszük figye
lembe. hogy az Agrárkamara nem ér
dekvédelmi szervezet, úgynevezett 
köztestület, amely a kormányzati hata
lom és az érdekvédelem között foglal 
helyet, és bizonyos hatósági feladatkö
röket enged majd át számára a hata
lom. Ebben azonnal benne rejlik a 
..félelem’* attól, hogy a jelenlegi ér
dekvédelmi szervezetek elvesztik je 
lentőségüket, hiszen a hatóságok köz
vetlenül az Agrárkamarával 6s ezek 
szekcióival fognak tárgyalni, miköz
ben átengedik az Agrárkamarának az 
érdekvédelemmel történő egyezteté
seket.

Most, hogy ismertté vált a Földmű
velésügyi Minisztérium -  ki tudja há
nyadik? -  vadászati törvénytervezeti 
koncepciója, amelyben egyetlen hang 
sincs egy önálló vadászati kamara fel
állításáról -  véleményem szerint -  a 
kérdés eldőlt: a vadászat-vadgazdálko
dást besorolták az Agrárkamara szek
ciói közé!

És az élet máris megerősítette ezt az 
irányvonalat azzal, hogy az életreva
lóbb megyei vadászszövetségek és va
dásztársaságok -  az agrárkamarák he
lyi szervezése során -  nem csak. hogy 
beléptek a tagok közé. de az erdészeti- 
halászati-vadászati szekciókban pozí

ciót is szereztek. Az így döntők, vállal
ták a kamarai tagdíj fizetését (ez tagad
hatatlanul költséget, megterhelést je 
lent). ugyanakkor élvezni kívánják a 
kamara nyújtotta előnyöket. Merthogy 
a kamarai tagságnak vannak/lesznek 
előnyei, amelyek adott esetben cgy- 
egy vadászcgycsülct működését anya
gilag is elősegíthetik. Akár a kedvez
ményes üzemanyag áfa-visszatérítése
ket. akár az Agrárkamara által kiírt és 
csak a tagjai számára elnyerhető pályá
zatok támogatásait tesszük a mérleg 
serpenyőjébe.

Igaz. még nem vésték ..kőbe", de az 
FM folyosóin már beszélnek róla. 
hogy jövőre a minisztérium az Agrár
kamarának engedi át a vadászjegyek
ből. vadászati engedélyekből befolyó 
bevételeinek egy részét, ami gyakorla
tilag azt jelentené: az Agrárkamara 
fogja kezelni az idén márciusban 
egyébként is megszüntetett önálló Vad
gazdálkodási Alapot. Ha pedig ez így 
lesz, akkor a körön kívül rekednek 
azok a vadásztársaságok, szövetségek, 
akik nem tagjai az Agrárkamarának.

Félreértés ne essék, meggyőződé
sem, hogy a magyar vadászat-vadgaz
dálkodás... s talán az sem túlzás: a 
magyar vadállomány számára is az 
lenne a legideálisabb megoldás, ha

nem kellene integrálódnunk, ha nem 
kellene beolvadnunk valamilyen ná
lunk erősebb szervezetbe, ha megtart
hatnánk ma is csak látszólagos önálló
ságunkat. De be kell látnom, ez csak 
szimpatikus célkitűzés lehet, megvaló
sulása a mai gazdasági-politikai körül
mények között szinte lehetetlen, mert 
az önállóságunkkal -  az ellcnérdckclt- 
ségű mezőgazdasággal, a földtulajdo
nosokkal. az erdőgazdálkodással, a 
természet- és környezetvédelemmel, 
stb. -  nem tudnánk zöld ágra vergőd
ni, sőt a problémák csak tovább erő
södnének.

Akkor lépjünk vagy ne lépjünk be az 
Agrárkamarába?

Mivel a vadászegycsületek és szövet
ségeik önállóak, ezúttal is önállóan 
kellene dönteniük, lehetőleg minél 
több információ birtokában, pontos tá
jékozódás alapján. Végső következte
tésként egyetlen törvényszerűségre 
hívnám fel a figyelmet: a vadászat -  
kortól, földrajzi elhelyezkedéstől füg
getlenül -  mindig a hatalomhoz közel 
állók tevékenysége (és némi időelto
lódással ugyan, de) hű tükörképe volt 
egy adott ország társadalmi-gazdasá- 
gi-politikai valóságának.

Tessék már megmondani, mitől len
ne ez napjainkban másképp? -dór

LÍRÁZUNKNem sokkal az ózbakidény kezdete 
előtt, szakmai berkekben -  vadászok 
és kereskedők között -  nem kis fel
zúdulást okozott az a hír. hogy az 
áregyeztetések ellenére a Mavad Rt. 
az eddigiekkel ellentétben német 
márka helyett lírás árjegyzékkel je 
lent meg az olasz piacon. Szinte 
égett a telefon a szerkesztőségben, 
volt aki a nemzeti énékek végkiáru
sításának, tisztességtelen verseny
nek, a többiek ellehetetlenítésének 
nevezte a cég „húzását” , amelyben
-  szerintük -  a versenyhivatalnak 
kellene igazságot szolgáltatnia. Az 
apróvadas bérvadásztatási végző va
dásztársaságok pedig azért reklamál
tak, mert a számukra megküldött ár
jegyzékek mindegyike német márkás 
árat adott meg, függetlenül attól, 
hogy milyen nemzeti valutában szá
mol majd cl a távozó vendég.

Az történt ugyanis, hogy a líra- 
márka keresztárfolyam igen jelentő
sen romlott, így az olaszok számára 
a vadászat márkában számolva a leg
óvatosabb becslések szerint is leg
alább 30 százalékkal drágult. Egy év 
alatt a márka 985 líráról. 1227-re 
változott és a vadászathoz hozzá tar
toznak a szolgáltatások is. Akiknek 
akadnak személyes tapasztalatai az 
olasz vadászokkal, bizonyára jó l tud
ják , hogy a legkisebb árváltozásra is 
igen hevesen „reagálnak” .

A tisztesség úgy kívánja, hogy 
hallgattassék meg a másik fél is.

R il völgyi Z o ltán , a Mavad Rt. va
dászati igazgatója:

-  Anélkül, hogy a pénzügyekben 
különösebben elmélyednénk, cl kell

mondanom, hogy a keresztárfolyam 
romlása csak ebben a viszonylatban 
igaz. A dollárhoz viszonyítva a hely
zet korántsem ilyen sötét. Figyelem
be kell venni azt is, hogy tavaly hoz
závetőleg harminc százalékos volt az 
olasz vendégek számának csökkené
se. Ezt valamilyen módon kompen
zálni kell, ez az érdeke a vadásztár
saságoknak épp úgy, mint a vadke- 
reskedőknek.

Minden iroda -  mi is -  a lekötött 
vadászatokra előleget veszünk fel. ez 
egyfajta biztonságot nyújt a szerve
zéshez. Gondolom, nem nehéz el
képzelni, hogy mit gondol a vendég, 
amikor áprilisban leköti a vadásza
tot, befizeti az előleget, és amikor 
novemberben megérkezik, a kereszt
árfolyam-változás miatt lényegesen 
többet kell majd fizetnie, mint ami
kor az egészet eldöntötte. Ha csak
nem egyharmados forgalomcsökke
nés tapasztalható, valamit tenni kell, 
mert ha foggal-körömmel ragaszkod
tunk volna a német márkás árjegy
zékhez, a piac összeomlik. A vendég 
számára pedig éppen az eddigi, m ár
kás gyakorlat volt teljesen érthetet
len. hiszen mindenki a saját pénztár
cája terhére utazik, és azzal akar fi
zetni, amije van. Mi magyarok is fo
rintban gondolkodunk, és ez így is 
van rendjén. Miért kellene nálunk 
mondjuk svéd koronával fizetnünk 
egy skandináv utat? Lírás árjegyzék
kel stabillá válik az olasz piac. és

mind a vendég, mind a vadásztatást 
végzők számára éppúgy kiszámítha
tó. mint a megszokott német márká
val. Mindenkinek meg kell tanulnia 
a „váltást” , a szolgáltatónak, eladó
nak épp úgy, mint a kereskedőnek.

A német nyelvterületről érkezők is 
lövik a fácánt, ez igaz, de nem viszik 
cl, és a lőtt fácán ára jó . ha másfél 
száz forint. Az olaszok többsége vi
szont mindent hazavisz. és ezt külön 
meg is fizeti. Ha ezt valaki hozzászá
molja, rögvest kiderül, hogy nem já r 
olyan rosszul.

-  Ezek szerint most, a nevelés, 
majd a kibocsátás időszakában végül 
is mennyit kapna forintban egy terí
tékre került fácánért a vadászatra jo 
gosult?

-  A jelenlegi valutaárfolyamokat 
figyelembe véve, 1540 forintot kapna 
a vadásztársaság a fácánért az elvi
tellel együtt. A már bejelentett to
vábbi leértékelésekkel együtt novem
berre az ár eléri az 1700 forintot, ami 
a tavalyi árnál az inflációs rátával 
magasabb. Emellett még várhatóan 
növekszik a hozzánk érkező olasz 
vendégek száma. Nem hiszem, hogy 
fontosabb közös célunk volna, mint a 
vendégkör megtartása, sőt a lehető
ségek szerint bővítése, mert végtére 
is ez a hazai vadgazdálkodás alapja. 
Egyébként a közelmúltban küldtük 
szét vadásztató partnereink részére a 
lírás árjegyzéket. így bízvást eldönt
hetik, hogy számukra mi a kedve

zőbb ajánlat. Ez a halaszthatatlan lé
pésünk azonban pamcrcink számára 
nem hiszem, hogy újdonság, mert a 
megyei összekötőink útján széles 
körben ismertettük, kikértük véle
ményüket.

Azóta a többi vadászatszervező 
iroda is sorra elkészítette a lírás ár
jegyzéket, hiszen a kemény piaci kö
rülmények között mást tenniük nem
igen lehetett. A társaságok pedig ed
dig is forintban kapták a pénzt. A lő- 
jegyzék benyújtása után, az elszámo
lás a napi érvényes valutaáron 
történt. Több társaság jelenleg is vi
tatkozik, nem akar lírás árjegyzék 
szerint vadásztatni, de sajnos egy kí
nálati piacon végül is annyiért fogja 
eladni a madarát, amennyiért arra 
vevő jelentkezik. Piacgazdasági vi
szonyok között ez a természetes, még 
akkor is, ha ez nem mindig a legked
vezőbb.

Mindez csak annyiban szokatlan, 
hogy a forintleértékelések kiötlői a 
tapasztalt jelenségeknek éppen az el
lenkező tendenciát ígérték. Növek
szik az exportárbevétel -  mondták 
és többnek látszik majd a kevesebb. 
Ezen a speciális területen nem jött be 
a jóslat. Az inflációt a szakértők év 
végére harminc százalék körülire be
csülik, és ez rányomja a bélyegét a 
nevelés költségeire, hiszen több mint 
egy fél év telik cl még az őszi vadá
szatokig.

(Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy 
a Magyar Vadkereskedelmi Szövet
ség az „ügy ” kivizsgálását átadta az 
Etikai Bizottságnak. A szerk. meg
jegyzése.

H . Zs.



KUTYADOLOG!
A munkások az erdőről már ha
zamentek. Akkoriban szomba
tonként délig tartott a munka
idő. Elnyikorogtak utolsó forduló
jukkal a bükkrönkökkel jól meg
rakott fogatok is, hát fogtam 
magamat -  és kerültem egyet!

Csak úgy, találomra.
Egyik nyiladékon ki, egy 

cserkelőúton át, minden külön 
cél és terv nélkül. Nézelődtem, 
és még a gondolatokat is el
hessegettem magamtól! A fák, 
a bokrok, a domboldalak káp
rázatos színei, a vadvirágok il
lata, és a mérhetetlen csend 
ölelt körül. Lépegettem és 
nagyokat szippantottam a tisz
ta erdei levegőből. Már nem le
hettem messze az erdősze
gélytől, ahova a falu szántói ér
tek, amikor egy fekete-tarka, 
nagy fülű, bozontos farkú kutya 
lépett ki elibém a nyiladékra.

Önkéntelenül lekaptam vál- 
lamról a puskát, és kibiztosítot
tam. A kutya is észrevett. M int 
egy szobor, úgy megmereve
dett a nyiladék közepén. Lehe
te tt tőlem vagy 20 lépésnyire. 
Csak lesett, nagy barna sze
meiben rémület bujkált.

Néztük egymást szótlanul, 
mozdulatlanul.

Valami azt súgta, hogy ne 
bántsam!

Nem is tudom miért, de a né
zése, meg ahogy o tt állt, szinte 
megszégyenülten -  m int egy 
gyerek, akit rajtakaptak valami 
csínytevésen hát megesett a 
szívem rajta!

Rászóltam: Pajtásl -  hát te 
m it keresel erre?

Hangomra figyelő fü le it leen
gedte, és tétován néhány lé
pést te tt felém.

Aztán tréfás hangon meg
kérdeztem tőle: Te ganyé, hát 
te is szeretsz vadászni?

A hangsúlyból megérezte, 
hogy nem vagyok az ellensége. 
Meg-megcsóválta a farkát 
félszegen, és lassan megindult 
felém.

Gyere idei ̂  nem bántalak! -  
szóltam rá barátságosan, az 
meg nagy farkcsóválásokkal 
odajött hozzám. A puskát ak
kor már a vállamra tettem. 
Amikor odaért elém vagy 2-3 
lépésnyire, leült, fejét alázato
san féloldalt fordította, és a 
jobb lábát felém nyújtogatta 
kézfogásra.

Megfogtam a kutyamancsot 
és komolyan, szinte ünne
pélyesen megráztam. Nagy, 
barna szemeiben valami meg
hatóan hálás fények csillantak 
meg. Megsajnáltam a gazem
bert!

Újra megkérdeztem tőle: hát 
Pajtás, te is szeretsz vadászni, 
mi?

Persze nem válaszolt, így az
tán én, o tt a nyiladék közepén
-  mancs a kézben -  bevallot
tam neki, hogy én szeretek va
dászni!

Lompos farkával, ahogyan 
o tt ült az avaron -  nagy boldo
gan söpörgette jobbra-balra a 
lehullott leveleket. Aztán, 
mintha csak hálából, hogy nem 
bántottam, megnyalta a lábát 
tartó kezemet.

Elengedtem a mancsát, és 
megsimogattam okos kis fejét.

Mellém kúszott, és a lábaim
hoz dörgölőzködött.

Teljesen leszerelt az a büdös 
kutya! Aztán elindultam. Mel
lém szegődött, és úgy jö tt mel
lettem, mintha már évek óta 
járnánk együtt az erdőket-me* 
zőket. Valahányszor lenéztem 
a mellettem poroszkáló kutyá
ra, mindannyiszor felpillantott 
rám, és nagy boldogan meg

megcsóválta a farkát. Mire ki
értünk az erdőből, már barátok 
le ttünkl Vagy cinkosok? Nem 
is tudom!

A  falu felé vettem az irányt. 
Már alkonyodott. Most már 
bátran, határozottan lépege
te tt mellettem, és fontoskodva 
nézegetett jobbra-balra. Szinte 
segíteni igyekezett ellenőrző 
utamon.

Aztán beértünk a faluba. A 
legszélső háznál előrefutott, 
nagy lerendezéssel berohant 
a ny ito tt kiskertkapun, aztán 
újra k ifu to tt hozzám az útra. 
Szinte hívott, csalogatott, 
hogy menjek be vele!

El is fogadtam az invitálást, 
és beléptem a kapun.

Félig elvadult bokrok között 
öreg, zsalugáteres, zsuppos kis 
ház kuporgott ott.

Sugározta magából a magá
nyosságot.

Az ámbitus e lő tt hatalmas 
diófa lombsátora alatt a pádon 
egy öreg, rozzant bátya üldö
gélt. Az asztalon kendőbe ta
kart kenyér, egy széles szájú 
cserépedény, rajta keresztben 
egy pléhkanál. Gondolom, 
aludttej lehetett benne. A va
csorája!

Az öreg csak a kutyát láthat
ta meg az alkonyati fényben, 
mert rászólt:

Hol csavarogtál, te betyár? 
Már kerestelek! O tt a vacsorád 
az ól előtt, edd meg kisku
tyám! -  mondta neki olyan sze
retettel, ahogyan csak a falusi 
ember tud beszólni a jószá
gához.

A kutya odafutott hozzá, fe
jé t az ölébe tette, az meg büty
kös ujjaival megsimogatta 
egyetlen barátját.

Meghatódva néztem őket, és 
észrevétlenül jöttem  ki az ud

varból. És megkönnyebbült a 
mellemben valami!

Még a harmadik házat sem 
értem el, amikor nagy le rende 
zéssel újra mellém szegődött 
az a zsivány! Lehajoltam hozzá, 
és sokáig simogattam okos kis 
fejét. Aztán rászóltam határo
zottan: Menj vissza! -  vár a kis 
öreged! .

Megérthette, mert lassan, 
nagy szomorúan megfordult és 
elkullogott. Meg-megállt, és 
vissza-visszanézett rám, szinté 
bánatosan. Talán abban re
ménykedett, hogy én is vissza
megyek vele a magányos öreg
hez, meg az elhagyatott 
házhoz.

Megvártam, míg el nem tű 
nik a kiskertkapuban, aztán én 
is elindultam hazafelé.

Egyre vidámabban lépeget
tem a falu elcsendesedett, 
egyetlen utcáján, és hazaérve 
már fütyörészve csuktam be az 
erdészház verandájának üveges 
ajtaját. Valami végtelen jó érzés 
kerített hatalmába! Tudom, jól 
tudom, hogy nem voltam vadá- 
szias, de úgy éreztem: jó t te t
tem! Egy öreg, magára maradt 
ember egyetlen, hű kis barátjá
nak hagytam meg az életét, és 
vezettem haza.

Azóta, ha nagy ritkán talál
kozom az erdőn-mezőn porosz
káló kutyával, mindig az az 
öregember ju t az eszembe, ott 
a diófa alatt, nagy magányos
ságában, és úgy teszek, m int
ha nem látnám a dülőúton 
trappoló kutyát.

Hát, édes jó Istenem! -  ő is 
szeret vadászni! -  mentege
tem magam e lő tt és tovább 
bandukolok.

Ellenkező irányba!
Wentzely Dénes 

az erdész

~FF

VARJUK OZBAK-FELAJANLASAIKAT!
ORDC

TRAVEL

A SIKERES SZALONKAVAOÁSZAT SZERVEZÉSE UTÁN „SZOLGÁLTATÁSAIN 
KÁT* AZ ÓZBAKVADÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL FOLYTATJUK A VAOÁSZATI 
KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS A CONCORDE TRAVEL IRODA A 
131-4368, ILLETVE 153 0417 TELEFON ÉS FAXSZÁ.VÁN VÁRJA AZOK
NAK A VAOÁSZATRA JOGOSULTAKNAK A FELAJÁNLÁSAIT. AKIK TERÜLETÜ
KÖN SZÍVESEN FOGAONÁNAK HAZAI BÉRKILÖVÖ VAOÁSZOKAT. 
UGYANEZEKEN A TELEXSZÁMOKON JELENTKEZHETNEK ÓZ8AKVA0Á- 
SZATRA IS AZ EGYESÜLET RÉGI ÉS ÚJONNAN BELÉPŐ TAGJAI. 
MiNOEN RÉSZLETKÉPOÉSBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!
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TEENDŐK A FOGOLYÉRT
(ANGOL TAPASZTALATOK)

tek ki. 1984-től ugyanazokat az élő
hely fejlesztési módszoreket alkal
mazták mindkét területen, de 1985- 
1987-ig az „A "  területen vadászattal 
és csapdázással gyérftették a poten 
ciális ragadozókat (kivéve a szigorú
an védett fajokat), 1988 tói a „B " te
rületet fegyverrel őrizték.

Év .A' terület .8 ' terület

fogolyegyedszáin

1984 223 230 Vadászati védelem nélküli év. amit megelőzött 2 év erőteljes 
populációfejte sztése

1985 338 196 Vadászattal védett az .A” terület. Az összes többi gondosko 
dás minimálisra csökken mindkét területen

1986 376 182 Vadászattal védett az .A ' terület. Az összes többi gondosko 
dás minimálisra csökkent mindkét terüleien

1987 318 79 Rossz év volt. Sok tavaszi csapadékkal, az átlagosnál hide 
gebb időjárással. Ettől kezdve a _B* terület védett

1988 188 189 .B" terület a védett

1989 112 292 .6 ' terület a védett

1990 112 383 .8" terület a védett

A ragadozók 
számának alacsony 

szinten tartása
A kutatók két, közel azonos flórájú ős 
faunájú, 500 hektáros területet jelöl

Az angliai fogdyéllomány erőtelje
sen csökkent az elmúlt ötven évben. 
1939-ben átlag 38 példány élt 100 
hektáron, ma csak 5. Ennek a folya
matnak a megállítása érdekében 
kezdte meg kutatásait a „The Game 
Conservancy" intézet 1982- 
ben, Anglia déli részén. A kutató- 
csoport megállapította, hogy a ha
nyatlás oka a megváltozott mező- 
gazdasági módszerekben és a raga
dozók számának növekedésében 
van. A vizsgálati eredmények feldol
gozása után kísérleteket indítottak a 
megfelelő élőhely kialakítása, a 
vegyszeres mezőgazdasági művelés 
által okozott károk enyhítése és a ra
gadozók általi pusztítás hatásának 
mérése érdekében.

A kísérletek alapján három alapté
telt állapítottak meg.

Fészkelési zóna 
kialakítása

A fogolynak jó fészkelési lehetősé
get kínál a mezőgazdasági táblákat 
elosztó fasor, főként ha környezeté
ből kiemelkedik (a csapadék lefolyik 
és a fészek nem áll vízben, és ha a 
közelében gazos fo lt van). A kutatók 
két móoszert találtak megfelelőnek 
a nagytáblásltás után megromlott 
fészkelőhelyek kialakítására:

-  A gazdálkodó a szántás után a 
fasortól számított 3 méteres sávot

nem veti be. és kivonja minden 
gyom- és rovarirtó-kezelés alól.

-  A másik, a gazdákodó által job
ban elfogadható megoldás, ha a fa
sor melletti 5-10 méteres sávot csak 
szelektív gyom- és rovarirtóval keze
lik. Ezeknek a módszereknek az al
kalmazása két okból fontos. Egy
részt. hogy a fészek no maradjon ta 
karás nélkül -  még a gyomirtó hasz
nálata után sem másrészt, hogy 
valahol a rovarvilágnak legyen esé
lye a fennmaradásra.

A szaporulat táplálék
szükségletének 

kielégítése
A csibék táplálkozása merőben kü
lönbözik a folnőtt egyedekétől. A 
csibék számára elengedhetetlenül 
fontos a fejlődéshez a megfelelő 
mennyiségű állati fehérje. A rádió
adóval ellátott fogolykotlósok meg
figyelése megmutatta, hogy a meg 
felelő mennyiségű rovartáplálék 
megszerzéséért akár több száz mé
teren keresztül is vezetni kényszerül 
csibéit. El lehet képzelni, hogy 
mennyi esélye van egy ilyen fészek
aljnak a tülélésra A jelenség nem 
természetes, de a mezőgazda a ta 
vaszi-nyári vegyszeres rovarirtással 
kényszerhelyzetet alakit ki.

Jelentősebb pusztítást a rókák, kó
bor kutyák, macskák, varjúfélék, a 
görény és két. nálunk nem élő állat
faj (a szürke mókus és az amerikai 
menyét) egyedei vittek véghez a fo 
golyállományban.

A tanulmány külön felhívja a f i
gyelmet a szarka óriási kártételére.

A szarka a tojásokra és a csibékre je
lent nagy veszélyt, főleg azért, mert 
a fogoly számára „berendezett" fa
sorok a szarkának is kedvelt tartóz 
kodási helyei.

La Chasse tanulmánya nyomán 
if j.  Sárosi Péter

IWA '9 5
Nürnberg, a középkori nagy keres 
kedőváros. Ajtósi Dürer egykori la 
kóhelye adott o tthont immár hu 
szonkettedik alkalommal 1995 
március 10 13. között a Nemzet 
közi Vadász- és Sportfegyver Kiál 
lltásnak. Ez a kiállítás - nőm csak a 
város elbűvölő hangulata m iatt -  a 
maga nemében egyedülálló. Több 
mint nyolcszáz kiállító 20 ezer 
négyzetméteren mutatta be a ter
mészet szerelmeseinek hasznos és 
praktikus termékoinek gazdag vá
lasztékát.

A Messezentrum öt nagy csar
nokában a vásárlátogató megis
merhette az amerikai, angol, bel
ga. francia, olasz, spanyol, német, 
sőt a Távol-Kelet minden jelentős 
fegyver- és lőszergyárénak jól 
megszokott és új termékeit. A  láto
gatók -  a szakma beavatott mes
terei -  alaposan tanulmányozhat
ták a fejlődés csodáit.

Természetesen a vadászok szá
mára hasznos, sőt nélkülözhetet
len segédeszközöket is kiállították, 
és azok megvehetők voltak, mint 
például a fegyvertisztító eszközök

vagy a vadhangokat utánzó sípok 
stb.

A fegyver csövének ellenőrzésé
re alkalmas tükrös nagyítót muta
tom be, amivel a cső belső sze 
nnyezettségét, valamint könnyen 
veszélyessé válható hibáit lehet 
időben észlelni. A fegyver csövét 
fény felé fordítva lehet a tükör és a 
.nagyító segítségével alaposan 
megvizsgálni a cső belső felületét, 
az 1. ábra szerint.

A másik ilyen hasznos kis szer
kezet a golyós fegyver szíjának 
egyszerű le- és felszerelését lehe
tővé tevő kengyel, amivel -  a sö
tétben is, amikor a magaslesről le 
kíván szállni a vadász -  gyorsan és 
zaj nélkül visszacsatolhatja a fegy
ver szíját. Ez a 2. ébrén látható, a 
gombot benyomás után 90 fokban 
elfordítva a kengyel egyik oldala 
kinyílik, és így a kis tengely a fogy 
ver ágyazásába erősített csavar 
fején lévő furatba beilleszthető, 
majd a kengyelt visszafordítva a 
szijjal a fegyver vállra vehető.

F luck Dénes

1. ábra: Fegyvercsővizsgáló 
nagyitó ^

2. ábra: Fegyverszijkengyel

1. Tengely
2. Kiforduló oldal
3. Forgéspont
4. Test
5. Szíjtartó

1. Nagyítólencse 3. Csőfurat
2. Tükör 4. Ormózat

5. Csőtorkolati nyílás
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TRÓFEA KFT. AJANLATA:
NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKON LEVŐ KESZLETBOL 

AZ ALÁBBI LÉGFEGYVEREKET KÍNÁLJUK ELADÁSRA:
4,5 i-nm-es:

Gam o-1200
T Z s-38  Kínai Mod-61 D a isy-990 Crosmann-1077 

Crosmann-2100 Silver C rosm ann-782 Crosmann-Power 66 Daisy 1894

VÁRJUK VISZONTELADÓINK JELENTKEZÉSÉT
• • •• /  //

G0D0LL0N, AZ ISASZEGI UTÓN LEVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTARUNKBAN
Telefon és te le fax: 0 6 -2 8 /3 3 0 -2 9 1 ; 0 6 -2 8 /3 2 0 -7 6 0  
Levelezési cím ünk: Trófea K ft. 2101 Gödöllő, Pf. 176.

N y itva  ta rtá s : h é tfő tő l c s ü tö r tö k ig : 7 15-1 5  ó rá ig , pé n te ken : 7 15-1 2  ó rá ig

K e t t n e t JagdO-L/Reisen

Ml MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI 
VADÁSZATAIT...

Fantasztikus lehetőség rtyalavadászatra 
DÉL-AFRIKA

egyik vadban leggazdagabb területén.
7 nap vadászat varacskos kanra. 24 vadász részére 8 varacskos kan vadászonként

DM 4000,-
6 vadásznap. szállás. elátás. 2 vadász 1 vadászkisérövel. 2 transzfer. 1 nyala. 1 nnpala,

1 szürke duicker. 1 varacskos kan.
Vadászati lehetőség novemberig.

DM 5000,- 
MOYOWOSHI/TANZÁNIA

fcvalyvadászokat vár 7 vadásznap. szálás. ellátás. 2 vadász 1 vadászkisérövel. vadászonként 2 bivaly 
ktovése. Időpont: 1995. július 7.-november 30-ig.

USD 5820,- 
MASSAILAND/TANZÁNIA

Speciális ajánbta bivalyra. 7 vadászrap. szállás, elátás. 4 vadász 2 vadászkisérövel, vadászonként 1
bivaly kilövése.

Időpont: 1995. július 7.-1996. március 31.
USD 6500,-

A 2. bivaly kióvése USO 750,- 
További kilövések árista szerint.

REPÜLŐJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!
KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1149 BUDAPEST. KÖVÉR LAJOS ü. 23. IIC 
Tel.: 267-6570.267 6571.163-7233. Fai: 1631499

□iana F E G Y V E R Ü Z L E T
TRADE

SÓfttTES. GOtYÓS IS MAROKlöfCGYVtRCK. CCUÖVÓ PlSJTOtYO* KUlÓNitCiS *AUM*B*N IS
♦

UCFfGYVtftfK. QÁ2 MAS/TOmZTOCVOK NAGY VAlASZT!*C8AN
*

INGtíXlY NÉtKÜU HATÁSTALANÍTOTT FECYVtRtK 
*

Rt PUCÁK ÍS I0YÉ1 VADÁSZATI KICCÉSZfTÖ FELSZERELÉS** (»vKA/« i Uvc t o u f k i

fegyve rjavItö mOmclv

KIS ÉS NAGYKCRES*10€LMI ÁRUSÍTÁS %
1077 BUDAPEST. WESSElENYIU 74 TEIEFON 372 4002 

NYITVA TARTAS H4tf* CUiKXtoé 8 30 -17 00. péottfc 8 30 14 30

VADASZTARSASAGOK! VADGAZDAK!
ELŐNEVELT 6 hetes fácáncsibe 
3500 db 1995.06.22-i szállítással, 
2500 db 1995.0& 09-i szállítással

Harminc százalék vételárelőleg fizetése 
esetén M  árengedményt adunk. 
Tel./Fax: 276-9944^51'

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél
SZEKSZÁRDON! 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: 174) 319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyverek

bizományi árusítása.
Trófeabírálat -  fegyverjavltás, belövós -  vizsgáztatás -  távcsöszerelós -

fedett löpálya.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.



N IM R Ó D
KERESKEDELMI Kft

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK!
ÖSSZEHÚZHATÓ SZÁRÚ, ZÖLD PVC-CSIZMA 40 -46  2400 FT
CSEH ZÖLD, ÖVRE CSATOLHATÓ GUMI COMBCSIZMA 41-47 4500 Ft 
PVC-MELLES NADRÁGCSIZMA 40 -46  4500 Ft

MEGRENDELHETŐ CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATUNKNÁL
1701 BUDAPEST, PF. 67. TELEFON: 163-3004. 183-1970.

VALAMINT SZAKÜZLETEINKBEN:
SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TELEFON: 06-62/313-782 BUDAPEST, VI.. ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180
GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TELEFON: 06-37/311-898 PÉCS, BAJCSY ZS, E. U. 3. TELEFON: 06-72/313-904
MEZŐKÖVESD, DÓZSA GY, U. 2. TELEFON: 06-40/312-011 ZALAEGERSZEG, TOMPA U. 1. TELEFON: 06-92/313-523

WINKLER RÓBERT T/T T r P \ 7 ’ A

SZORÍTÓ
MIÓTA EMBER AZ EMBER. MELLETTE TÉBLÁBOL 
ÉS SZOLGÁLJA LEGHŰSÉGESEBB TÁRSA, A KU
TYA, MIÓTA KUTYA A KUTYA, MELLETTE TÉBLÁ
BOL ÉS HASZNÁLJA KI GAZDÁJA, AZ EM^ER. EZ A 
BÉDEKKER BEVEZETÉS A FAJTÁK, A FAJTATISZ
TÁK ÉS KEVERÉKEK, A KEDVENCEK, FELEBARÁ
TOK ÉS RETTEGETT ELLENFELEK VILÁGÁBA. 
WINKLER ÚGY „TÁLALJA FEL" AZ EBEKET, HOGY 
MIKÖZBEN RÖHÖGVE OKULUNK, MEGVÁLTOZIK A 
VISZONYUNK, ÉS MOSTANTÓL GARANTÁLTAN 
MÁSKÉPP LÁTJUK ÓKÉT. MAGUNKAT, MEG M IN

KET ÍGY EGYÜTT.

MEGVÁSÁROLHATÓ MINŐÉN JELENTŐSEBB 
KÖNYVESBOLTBAN ÉS PAVILONBAN.

ÁRA: 350 Ft

MEGRENDELHETŐ POSTAI UTÁNVÉTTEL. 
20% -0S KEDVEZMÉNNYEL 

A KOZMOPOLISZ RT.-TÖL, A MAGYAR NARANCSBAN 
TALÁLHATÓ SZELVÉNYEN.

CÍM: BP. XI.. KARINTHY FRIGYES U. 24. TEL.: 209-2603.

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

v __________________________________________ y

Vadászfegyvorek. géz- és riasztópisztolyok. légfegyverok. légptsztolyofc. va 
dász sörétes és golyós lőszerek, valam int vadászfelszerelések nagy választók 
ben kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelm ébe ajánljuk nagykereskedelm i részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 4 4 . Tel./fax: 2 6 0 -9 2 6 2 , tel.: 261 2 5 3 7 .  
Fogyverjavltó m űhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövósét, bovizsgáztatását. céltávcső szerelését, valam int fegyverek hatásta
lanítását. Fcgyverjavitó m űhelyünk elme: 1 0 7 7  Budapest, W esselényi u. 74. 
Telefon: 321 -160 7 . Ugyanitt D ISZKO NT árusítás.

. l/fz /Z /r /A r s A  'J fa /s iZ /s ty

1021 Budapest. Tárogató út 26/a. 
Tel /fax: (06-1)274-2601 

1150526 
135-6332

Trófea export •  Vendég vadásztatás •  Teljeskörü szolgáltatás
Német -  Osztrák -  és svájci irodák képviseletében, egy kizárólag 

magyar tulajdonú cég. vadászterületek felajánlásait fogadja.
Gyors pontos ügyintézés -  KÉRJE ÁRJEGYZÉKÜNKET?

Adja meg felajánlásait.
Belföldi szerződéses ügyfeleinknek fizetési biztosítékot adunk. 

Szakmai tájékoztatással és tanácsadással segíti 
munkájukat közvetlenül:

Pintér Miklós vadászati igazgató 
f it  WhL'i f  Mobittel.: (06-60) 324-878



E A 3 E 1
A R G O SZ Biztosító Rt.

Mi biztosítjuk mindazt, ami fontos Önnek

HUBERTUS 
Vadkeroskodolml Kft.

EREDMÉNYES VADÁSZVIZSGÁT AKAR TENNI?
•

Szánja tanulásra azt a három hónapot, amelyet mindonkóppon 
ki kollene vámia a jelentkezéstől a vizsga időpontjáigi

•
Célorientáltan. a felkészültsége folyamatos ellenőrzésével 

szervezzük vadészjelölt-tanfolyamainkat.
•

A felkészüléshez minden tananyagot biztosítunk!
A tananyag megértését dia- és videofilmek segítik.

Fogyverismereti vizsgára is felkészítjük.
•

Annak a hallgatónak, aki a tanfolyamon minden 
kötelezettségét teljesítette, mégis eredménytelen volt 
a vadászvizsgája, a tandíjának harmadát visszatérítjük.

•
Az alábbi cimen kérjen információt:

1051 Budapest, Nádor u. 34 . T.: 111-9608 T./F.: 131-4790

DR. BERTÓTI ISTVÁN

ŐZHÍVÁS
című kömének harmadik kiadása jelenik meg várhatóan ez év II. negvedé>ében. 

Az író hazai és nemzetközi szakmai körökben egyaránt elismert szaktekintély, 
aki e különleges vadászati módnak egyik legjobb ismerője és művelője volt 
Az őzhívás az fiz vadászatának egyik legcélravezetőbb és legeredményesebb 
módja, melynek minden részletéről igen hasznos ismereteket tudhat meg az 
d>asó e könyvből. A szerző saját élményein keresztül mutatja be az özhí>ás 
minden fortélyát és izgalmát saját trófeagjűjteméméből készített szemléltető

képanyaggal.
M egrendelhető  postai u tánvéttel dr. B ertóti Is tvánné cím én: 

U ll B udapest, lágym ányosi u . 21/A V. em . 
IRÁNYÁR: 700 FT  +  POSTAKÖLTSÉG

SZAKARUHAZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent, 

amire a VADÁSZATHOZ szüksége van.

MÁRKÁS VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-német SIG SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok,
Hirtonberger lőszerek .

EGYES RUHÁZATI CIKKEK NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL

Fegyverjavítás a boltunkban:

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

-----------------------------------------------------  — ■—  ■ ■ ................

Kö/pont: B25 Budapest. Cimbalom u. 6/8. 
' I c r r a P r i t l t  ' K f t .  Telephely és mintabolt:

)W2 Bp. Tengeriem u. 40<A. T./tax 251929?

A kitóó  á l l t t á  meneten! és m eyW oó könyveiből 
M e g fe n t k i*Jv iryok

Cm •L  h
W«T \ <M*

h A Ir t* *  toMr*v iMdor l  <Miqyv *»UM* 0r KnrtM U u tt 3 n 20
A /* » ; 1 M m ri d fe u to v r Ktkata 1942. dr 6 W t| G rorjil 180 20
Kp Olt M  * KopoJftr Mt«* kanrvsf <TMk f««««cl tq bontOv*. 2 kod»M 390 10
Sv Síudirt** i*d tu u a  lAM uir 1927. üt KnaU U 29* 20
PH i f i  p*t(ri*n  M *#v 1871. «*4u* C « « n  Ró**

ItttW 29S 10
Mi Hí(b* » « d M n *u t. ip iw íH w * tx iM  ttn rt lum  IM4M 180 20
Hl H jngkj.ftit titto u  iwUrtUma* h  d A a o tl lw »  Soaogntn Uot* 500 10

V«ü:.~rf*ogrt'M idr. U M * T M tl 295 40
B todM m ctrti iim t. Titou • 2ta*> 125 10
TI T oatvtitu rM  ntbktoui 95 ( ű r t  *  R u .xrtj -  Ttta*é 99 20
e lu n i  .td M ia o tm w kk il (Sí. N*yr M *mI 60 10
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Vadászati felügyelők értekezlete
Az FM  Vadászati és Halászati 
ö n á lló  Osztály és a Földművelés- 
ügyi Hivatalok Főosztálya szerve
zésében 1995. m árcius 22. napján 
értekezletet tartottak a megyei va
dászati felügyelők részére.

M inden megye vadászati fel
ügyelője beszámolt az 1994. évi 
vadgazdálkodási terv teljesítéséről. 
Általános a  tapasztalat, hogy a va
dászatra jogosultak az elm últ év
ben átlagban 70-80%-ra tudták tel
jesíteni a nagyvadlelövési terveket. 
Ez a tény, valamint az előzetesen 
je l/e tt csökkenő vadkár utal a 
nagyvadállomány csökkenésére is. 
A szakemberek az 1995. évi tervek 
jóváhagyása során elsősorban a m i
nőségi (kor, ivararány) előírásokat

tartják szem előtt. A vadászati fel
ügyelők a tervek jóváhagyásában 
közreműködő szakhatóságokkal 
való kapcsolatot jónak ítélték 
meg.

A vadászati felügyelők általános 
tájékoztatást kaptak a vadászje
gyek, vadászati engedélyek kiadá
sával, a vadászati turizmussal fog
lalkozó utazási irodák bejegyzésé
vel kapcsolatban. Áttekintették a 
vadászati szabálysértésekkel, a va
dászterületek bérbeadásával kap
csolatos hatósági igazgatási felada
tokat. A vadászati szabálysértések 
egységes elvek szerinti megítélésé
hez az FM ajánlást készül kiadni, 
ezzel együtt szigorítani kívánja a 
vadászjegy visszavonásának időtar

tamát. Ismeretes, hogy ha nem is 
sűrűn, de üressé válnak vadászte
rületek. Ennek oka akár a haszon- 
bérleti szerződés felmondása vagy 
a volt vadászatra jogosult megszű
nése, pl. felszámolása. Bármilyen 
okból szűnik meg a vadászatra jo 
gosultság. vadásztársasági haszno
sításra kijelölt vadászterület esetén 
kizárólag nyilvános pályázat útján 
lehet bérbeadni.

A megyei trófeabíráló bizottsá
gok tevékenységének értékelésekor 
felvetődött, hogy a bizottságok 
nem egységesen érvényesítik a bí
rálati szempontokat. Ezért 1995. 
május hónapban minden megyei 
trófeabíráló bizottsági tag vizsgát 
tesz.

A felügyelői értekezlet kiemel
kedő napirendi pontja volt az álla
mi vadászvizsga egységesítésére 
készülő „Vadásziskola" tananyag, 
valamint a vizsga lebonyolítására 
lett javaslat megvitatása. Az FM 
Vadgazdálkodási Alap támogatásá
val készülő egységes tananyag -  
amely 6 kötetből áll -  jelentősen 
megkönnyíti a jelöltek felkészülé
sét. Ez pedig lehetővé teszi az egy
séges, azonos szempontok szerinti 
számonkérést is. Abban egyetértet
tek a szakemberek, hogy a vadász- 
vizsgán az ismereteikről továbbra 
is szóban kelljen a jelölteknek szá
mot adni.

Dr. Ignácz Magdolna

THE WILDLIFE SOCIETY
A vadbiológusok és vadgazdák észak-amerikai egyesülete

Az Egyesült Á llam okban száza
dunk e lső  évtizedeiben lelkes va
dászok, vadbiológusok kis cso
portja felism erte, hogy a vadgaz
dálkodásban is szükség van az 
alapvető képzési és professzioná
lis követelmények m eghatározá
sára. E lsősorban az egyetem i ok 
tatásban dolgozó szakem berek 
kezdem ényezésére 1937-ben a la 
kult m eg az észak-am erikai Vad- 
biológiai Társaság (The W ildlife 
Socicty). A társaság m ára egy 
olyan nem zetközi, nonprofit tu 
dom ányos és oktatási szervezetté 
vált, am elynek tagjai a tennészeti 
erőforrásokkal folyó gazdálko
dást hivatásukként szolgálják, s 
legtöbbjük a m odem  értelem ben 
vett vadbiológia és a vadgazdál
kodás különböző szakterületein 
dolgozik. A szervezetnek 4 0  o r
szágból m integy 8900  tagja van 
(1994-es adat), akik  változatos 
szak- és tudom ányterületeket 
képviselnek. A tagok között egy 
aránt találhatók adm inisztratív  
m unkakörben dolgozók, b io lógu
sok, „h ivatásos”  term észetvé
d ő k , oktatók, ú jság írók , gyakor
lati szakem berek , kutatók és 
egyetem i hallgatók.

A világ 70 országából több 
m int 1800 szervezet és intézm ény 
fizet elő  a  társaság kiadványaira 
(köztük a  „T h e  Journal o f  W ild
life M anagem ent” , a vadbioló
giai kutatások legfontosabb szak

folyóirata). A tagdíjakon és bevé
teleken felül, a társaság céljainak  
m egvalósulását több m int 500 üz
leti vállalkozás és m agánszem ély 
is adom ányokkal tám ogatja.

A Vadbiológiai Társaság külde
tése, hogy folyam atosan növelje a 
vadgazdálkodásban és vadvéde
lem ben hivatásos m unkát végzők 
tudom ányos, technikai, gazdálko
dási és oktatási képességeit és elő
rehaladását a b iodiverzitás m eg
őrzése, a produktivitás fenntartá
sa, valam int a vadállom ánynak, 
m int term észetes erőforrásnak a 
társadalom  javára való bölcs 
hasznosítása érdekében.

A társaság tagjai abban h isz
nek . hogy a vadállom ány legkü
lönbözőbb létezési form áiban 
nélkülözhetetlen egy m inőséget 
és változatos életlehetőségeket 
nyújtó em beri kultúra fenntartá
sában.

A társaság alapvető céljai a  kö
vetkezők: (1) kifejleszti és  segíti a 
vad élővilág és környezete -  
am elytől a vadon é lő  állatok és az 
em beriség  egyform án függnek -  
m egalapozott szolgálatát; (2) cse
lekvő szerepet já tszik  az em beri 
tevékenységek hatására bekövet
kező élőhelypusztulás és -lerom 
lás m egelőzésében; (3) jav ítja  a 
vadállom ány által hordozott é rté 
kek iránti érzékenységet, vala
m im  segíti ezen értékek e lism eré
sé t; (4) folyam atosan keresi a

vadgazdálkodás, m int szakm a va
lam ennyi részterületének legm a
gasabb szabványait és  követelmé
nyeit.

A társaság tág érdeklődési kö
rét fejezi ki az egyiptom i hierog- 
lifáról kölcsönzött jelvénye is. A 
je lek  fordítása felülről lefelé ha
ladva: em lősök , m adarak , halak 
és virágos növények.

A W ildlife Socicty aktív  szere
pet vállal a vadvédelem m el és 
vadgazdálkodással kapcsolatos 
politikai kérdések m egfogalm azá
sában és képviseletében. A  dö n 
téshozóknak nyújtott tényszerű 
inform ációk révén a  társaság j e 
lentős hatást fejt ki a  társadalom  
érdeklődésének felkeltésében, a 
term észeti erőforrásokkal való

gazdálkodás problém áinak m eg
ism ertetésében, továbbá az ezek
kel az erőforrásokkal való öko ló 
giailag  m egalapozott gazdálkodás 
területén.

A  társaság kifejtette vélem é
nyét olyan nem csak Észak-A m e
rikában égető kérdésekben, mint 
a veszélyeztetett fajokra vonatko
zó szövetségi törvény, a vad élővi
lág diverzitásának fenntartása, a 
vízivad védelm e, az erdőgazdál
kodás gyakorlata és az erdészeti 
politika, a vizes élőhelyek védel
m e, az idős erdők m egőrzése, a 
m ezőgazdasági politika. A társa
ság szám os, a vadállom ányra és a 
term észetes erőforrásokra vonat
kozó nem zetközi egyezmény 
m egfogalm azásában és m ódosítá
sában vett részt.

A W ildlife Society központja a 
M ayland állam beli Bethesdában 
található, az ún. M egújítható 
E rőforrások K özpontjában. A 
központ szám os m ás hasonló 
szakm ai szervezetnek, így az 
A m erikai H alászati Társaságnak 
és az A m erikai Erdészek T ársa
ságának is o tthonául szolgál. A 
közös „ fészek ” növeli a szoro
sabb kapcsolatok kialakulását és 
az interdiszciplináris m egközelí
tés kifejlődését.

Csányi Sándor,
a Vadbiológiai Társaság Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottságának tagja
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HÍREK hí rek hí re k hí re k
A io ltv id k # ftl Kossuth V » d á i itá r i« i ly ló l  
lecsatolt és pályázati úton m eghirdetett 
tázlár pírtól vadáezterület ügyében a kÖrsi- 
m últban történt döntés. A tsrulstrs három  
pályázat érkezett, amelyek közül s b(rálóbi- 
róttság a eohved kerti Kossuth Vadásztár
saság tagjaiból alakult bárkit óvó vadász- 
társaság pályázatát ts láha  a Ugjobbnak, 
így övék •  tarülat vadászati )oga. A pályá
zat nyertesei ígéretet tsttsk arra, hogy a 
vasztas társaságból a halyl lakosokat tag 
nak fölvaszik.

Rondkívúl ó 'téko*. vándor és vadászsólyom 
hibrid|ét róp to tte  Tóthy János március elején 
Kiskunlacháza határában. A madár pihenés 
céljából leszállt agy tanya m elle tti akácfára. 
Tette ezt a legnagyobb szerencsétlenségéra 
m ert a tanyából kitépett a tu lajdonos és m in t
egy tíz méterről illegálisan ta rto tt sórétes pus
kájával ledurrantotta . Az ügyben fo ly ik  a nyo
mozás.

A m agyar Vadászati Kollégiumnak a Ter
mészet vádolom Éva rendezvénysorozatára 
kiírt ötletpályázatát átvette a M agyar Va
dért alapítvány. Az új alapítvány a pályázók 
szívás türelm ét kéri. A bíráló bizottság  
m inden pályázót levélben értesít, az ered
m ényt a lapban közzétesszük.

A hónap végéig látható M iskolcon Magyar 
Ferenc fotóművész kiállítása a fotógalériá
ban. (Győri kapu u. 27 .)

Elsőként a megyék kózótt tartotta  tisztújító 
közgyűlését a Bács-Kiskun Megye* Vadászok 
Szövetsége. A  jeloiőbtzottság javaslatain kívül 
az otnók személyére egy. az elnökségi tagokra 
négy. és a megye küldötteire két újabb javaslat 
kerutt fel a szavazólapokra. A  szavazás eredmé 
nye: 8encze András elnök. Tóth László gazda
sági vezető, dr. Fohérváry Lászlói dr. Mészáros 
Att.ia, Mojzer János. Czirok József és Széné* 
Béla elnökségi tagok. Az ellenőrző-bizottság e l
nöke dr. Horváth György, tagjai Aranyi János és 
Soros József. A mogye küldöttei: Boncze And
rás. Tóth László. M k!ós Károly és dr. Zsubory 
Zoltán. A  választás után a küldöttek részletos

tájékoztatást kaptak a megjelent új törvényről, 
különös tekintette l az őzbakvadászat kezdetére 
bevezetett vadvédelmi bírságokról. A vezető
ség pályázati úton kívánja eldönteni az Orszá 
q o s  Vadásznap megye* helyszínét, amelyre a 
közgyűlésen több javaslat is érkezett

A Vadászok és Természetvédők Közép-M a
gyarországi Szövetsége 1995. á p rilis  
2 9  tö l  kéthetente szom batonként vadász- 
kutya-kIképzést tart veddisznós-, kotorék- 
ebek és vizslák részére. A foglalkozások  
helyszíne Gödöllő-B a bet puszta vadászku
tya-kiképző centrum .
Érdeklődni lehet: Pomázi Ágoston megyei 
fövadásznál a 131-4790  v. 111 9 6 0 8  as te
lefonon.

A M ezőföld i Természetfotó Klub „A  m i vi
lágunk" cím ű kiállítását április 24-én nyi
to tták  m eg a Bartók Kamaraszínház és 
M űvészetek Háza auláiéban. A kiállított 
képek május 8-ig  tekinthetők meg.

Hubertus Keresztet loptak azok a betörők, 
akik április 13-áre virradóra betörtek szerkesz 
tőségünkbe Egyéb károkat is okoztak. így a 
telefonüzenet rögzítő és a kaputelefon zsinór 
ját eltépték. Ezért nem m űködött az utóbbi he- 
tokben szerkesztőségünk üzenetrögzítője, ka 
puteiefonja.

Pontos árajánlatok még nem érkeztek a 
szerkesztőségbe, de e hírek szerint Jelentő
sen em elkednek a lőttved-felvásárlási árak  
a hónap eleiétől. így Jól teszik a vadászok, 
ha több helyről Is kérnek áraiánlatot, és a  
számukra legkedvezőbbet választják.

A kővetkező időszak vadász lövészversenyei: 
Június 2 4 . -  Szent László napi határvadész 
és vadász lövészverseny. Rendező: a Kisalföldi 
Vadászszövetség.
M ájus 2 7 . -  M ilo tay Gábor emlékverseny, 
skeet- és trapverseny a Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg megyei vadászok részéra Rondezó a m e
gyei szövetség.
Június 24 . Ohm László emlékvorseny. Ren
dezője a Vadászok Vas Mogyoi Szövetsége.

Eddig 22  ország jelezte szándékát a NA- 
TUREXPO 9 6  jövő évi nem zetközi kiállí
tásra. fo ly ik  a szervezötevékenység. és a 
rendezők szerint rendkívül nagy az érdek-

Háromnapos, nagyszabású vadászati kláftftás 
nyíík Nyitrán június 3  án. Szlovákia vadregé 
nyes tájainak legkiválóbb trófeái meUett sok 
ezer selejt és a vadászok száméra nagy érdek 
lödésro számot l* r tó  anyagot m utatnak be. 
Ezenkívül vadászkutya kiállítás és vadászati 
felszerelések vására *  várja a magyar látoge 
töke t június 10-é#g.

Koronglövészettel egybekötött klubnapot 
rendez a VADCOOP Bérkilövő Vadásztársa
ság, m ájus 20-án . Jelentkezni lehet a tá r
saság központi Irodáiéban telefonon, vagy 
személyesen Fülöp János Irodavezetőnél, 
máius 15 élg. (Telefon és fax: 185 -6543.)

Április 8 én az A rpádtető Ráckor aknai lőtéren 
bonyolították te a ..BARANYA VÁNDORKUPA" 
lövész versenyt a Megyei Vadász szövet ség és 
a MEFA Rt. közös rendezésében.
A színvonalasan megszervezett versenyen kő 
zel százan indultak. A rossz idő ellenére (szél
vihar, eső és havaseső) kiváló eredmények 
születtek a küzdelemben.
Egyéni: I. helyezett: Golubics István, Pécsi 
„D ó zsa " Vt. 23  pont. II. helyezett A ra tó  Is t
ván, Pécsi ..Zalka M á té " V t. 2 3  pont. Hl. he
lyezett: Pásztó József. Pécsi ..Zalka Máté V t."  
22 pont.
Külön értékelve: IV. helyezett Fuliér Feronc 
Pécsváradé „Z e n g ő " V t. 21 pont. V-VH. helye
zettek: Fucskár Gábor. Sellyei Erdészet, Eiblm- 
ger O ttó  A rpádtető Erdészet és Hamvas Jé 
nos. Tubes Bérkilövő V t. 20 -20  ponttal. 
F\>ntegyonJőség esetén szétlövés dön tö tte  el a 
helyezéseket.
Csapat: I. helyezett: Pécsi „Z a ’ka M á té " Vt. 
76 pont. N. helyezett: Kárászi Erdészet 69  és 
III. helyezett A rpádtető Erdészet 6 8  penz. IV. 
helyezett a Vajszlói Erdészet (67). V. helye
ze tt: a Pécsváradi „Z e n gő " Vt. (64). VI. helye
zett a Sellyei Erdészet (63) és VII. helyezett a 
Pécsi „D ó zsa " Vt. (58) pontta l.

HUBERTUS
VADÁSZATI
MAGAZIN

A május 6-ai adás rövid
tartalmából:
e  Interjú dr. Kis Zoltán FM államtitkárral 

a vadászati törvény koncepciójáról, 
a hatpárti egyeztetés eredményéről.

e  Módosították az atomi alapok/ól sróló 
tó'vényt. éleibe lépett a minuszpontos 
lelóvésekért fizetendő büntetés.

e  M re szabad vadászni?

e  Megkezdődtek a megyei választások, 
várható-e változás az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet elnökének 
megválasztásánál?

e  Tudósítás az idei FeHoVa kiállításról.
e  A vad- és gép|ármüútkbzések 

elkerülhetőekl?), azaz mit tehetnek 
érte a vadászok?

e  OH road terepjáró-autóverseny 
Ardocson.

e  Könyvismertetés.
e  Farkas Ádám művészportréja.
Dunatévé, minden hónap első
csütörtökjén. 17 óra 10 perckor.
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A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN ‘

Fószt'kesztö C te k ő  Sándor tzerkeszté H om onnay Z som bor • Terve/őszorlietztő.
Kun O ábor Fotóriporter Poietec G abrie lla  Szerkesztőségi titkárnő Lukácsné K o c s it M a 
ria nn a  A  tzetketztőeég levelezett c*ne: 1246  B u d e p e tt P f. 1209  Kaö># e Vadászét« Kuítufáí.e 
Cgyesu«at FeM őt K.edó K ne fé ly  M á ria  uv. igezpeté A  tze rke tz tó tég  é t  e kiedó cim a 1064 
Búd a p a it V., Honvéd u. 8 . IV. em . 3 . f rM o n  és fen 131-4368 A  Megvár VADÁSZI AP 
előfizethető rérteezfnú pottavieívSnyon e tze rke tz tó tég  té v é é r t*  c «méa vegy á t  m a 
lá ta  a l az AORO BANK Rt.-nél veze te tt 219 9 8 6 2 9 -1 9 6 7 7 0 7 9 -7 0 0 2 0 0 1 2  a iá m ú  e zá m lire . 
T e rje trt l a  HIRKCR R t., az NM R t. ée az a lte rn a tív  te rjeeztők.

I8 8 N  1216-6169

Az előfizetési díj egy évre 700  Ft

@
At^eoaeum Nyomóé Rt
960138
felelőt vereté
Vide Jézeef
vezéngezgeté


