
5. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 120 Ft 1996. OKTÓBER 1



armoma —
Dunam it Nobel

A VILÁG LEGJOBB VADÁSZ- ÉS SPORTLŐSZERE 
MAGYARORSZÁGON MÁR AZ ÖN SZÁMÁRA IS ELÉRHETŐ
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7626 PÉCS. Király u. 75.
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Tel.: (83) 314-101 
Rádiótel.: (30) 398 369

Rádiótel.: (30) 398 369 
Tel.: (72) 335 333. 325 204 

Tel.: (36)313 904

Rádiótel.: (60) 340-766 
Tel.: (88) 325 033 

üzletház) Tel.: (72) 352 658



KEDVEZMÉNYES 
LAPELŐFIZETÉS

1997-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 
1800 forint, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utal
ványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  B U D A PEST, PF. 1 2 0 9 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül vá
laszthatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárkid!!) összegyűjti tagjai
nak vagy ismerőseinek név- és címlistáját (minimum 15 elő 
fizető) és egy összegben fizet elő a lapra, október 31-éig a 
személyenként 1500 forintos kedvezményen felül további 
10 százalékos, december 31-éig a személyenkénti 1650 fo
rintos kedvezményből további 5 százalékos bonust adunk a 
számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos név
és címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvez
ményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)
- Ma október 31-éig postára adják a lapban található utalványt - 
két hónap kedvezményt adunk - és csak 1500 forint éves előfizeté
si díjat kell fizetni.

- Ha december 31-éig fizetik be a novemberi számunk mellékle
teként behúzott 1650 forintos postai utalványt - egy hónapban in
gyen kapják a Magyar VADÁSZLAP-ot.
- A hivatásos vadászoknak - a részvénytársaságok kivételével - 
ingyenes a Magyar VADÁSZLAP 1997 áprilisától, ha megkül
dik munkaadójuk nevét és címét. Nekik 1997-re csak 450 forintot kell 
„Belföldi postai utalványon' december 31-éig befizetniük.
- A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, amennyiben de 
cember 31-éig befizetik az 1997. évre szóló tagdíjukat - ez az összeg 
2400 forint -, automatikusan, térítés nélkül jár a VADÁSZLAP
és igénybe vehetik az Egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit.

A hogy tavaly, idén is Ö nök d ö n ten ek , 
m ely ik  kedvezm ényünket veszik igénybei?

Címlapon: Szarvasbőgés idején, Polster Gabriella felvétele
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V A D Á S Z T Á R S A D A L O M
Vadászok körében gyakran elhang
zik ez a kifejezés: „vadásztársada
lom". Értjük alatta a vadászok kö
zösségét, vagyis az olyan emberek 
együttesét, akik tudják, ismerik ezt 
a mesterséget, közös az érdeklődé
sük, sajátos céljaik elérése érdeké
ben segítenek egymáson. Ennek 
gyökerei messze a múltba nyúlnak 
vissza, megnyilvánulásainak két fő 

tere van. Az egyik az, hogy a vad megközelítéséhez, elejté
séhez megfelelő hozzáértésre volt mindig szükség. Ezt a 
modem technika ugyan nagyban megkönnyíti, de nem teszi 
szükségtelenné. A másik a társas vadászatokon való együtt
működés, ami régente veszélyes vad üldözésénél az esetleg 
bajba jutó vadásztárs megsegítését jelentette.

A vad megközelítésének, elejtésének tudománya valami
kor olyan ismereteket jelentett, amelyeket „titkosának mi
nősítettek, ezzel is növelni akarván a vadászat és a vadászok 
tekintélyét. Miksa császár Geheimes Jagdbuchjától kezdve 
több vadászkónyv címében is ott találjuk a titkos jelzőt. Hoz
záértésre természetesen minden szakmában,'így a vadá
szatban is szükség van. Ezért nevezte már Pák Dienes ezek
nek az ismereteknek az összességét „vadászattudomány"- 
nak. Ha meggondoljuk, hogy a vadászathoz már jó ideje 
csatlakozott a vadgazdálkodás, akkor a szükséges hozzáér
tésnek a köre ezzel is bővült, mert a vadgazdálkodás ugyan
csak sok szakmai ismeretet kíván meg. Mindezek ellenére a 
„vadásztársadalom" kifejezés olyan elkülönülésre utal, 
amely alkalmas arra, hogy a közvéleményt a vadászattal 
szembeállítsa. Nem is olyan régen még szinte lehetetlen volt 
bejutni egy-egy vadásztársaságba, pedig ez volt az előfelté
tele annak, hogy valaki vadászhasson. Ezt mint „befelé for
dulást" jellemezték. Ma már a legfőbb, ami szükséges ah
hoz, hogy valaki a vadászatot gyakorolhassa, az, hogy ele
gendő anyagi alappal rendelkezhessen. Akik így kint reked
nek, azok lelkében pedig óhatatlanul felébred az irigykedés, 
ami azután áskálódásra, néha rosszindulatú magatartásra 
vezethet.

Természetesen nem csak a kint rekedők irigysége, hanem 
természetvédelmi és állatvédelmi szempontok is sokszor 
szembefordítják a közvéleményt a vadászokkal. Ezt a nyugati 
államokban lépten-nyomon tapasztalják, és nálunk is számí
tani kell ennek fokozódására. Itt szükség van arra, hogy a 
vadászok tartsák meg nem csak a vadászati torvény előírá
sait, hanem azokat az íratlan szabályokat is, amelyeket a va
dászati etika megkíván. Ha megismertetjük a nem vadá
szokkal a vadászathoz kapcsolódó igen sok kulturális meg
nyilvánulást, akkor a tárgyilagosan gondolkodó emberek vé
leménye megváltozik a vadászattal szemben.

Ezért a vadászoknak nem az elkülönülés, a külön társadal
mi szerveződés az érdeke, hanem a nyílttá válás a közönség 
felé és tájékoztatás adása a vadászatról, annak a természet 
egyensúlyának megtartásában és az emberi kultúrában ját
szott - fent említett - szerepéről.

A vadász és a vadászat 
így értékes színfolt marad az 
emberi társadalomban.

Dr. Csőre Pál
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MI A TEENDŐ?
4. RÉSZ

MOST, HOGY A MAGYAR VADÁSZAT EGY NAGY VÁRÓTEREMMÉ ALAKULT. TELE CSOMAGOLÓ VAGY ÉPP CSAK LÉZENGŐ. INDULÓ UTASOKKAL. AKIK ÚGY ÉRZIK. MINDEN ELVESZETT. S 
ÚJAKKAL. AKIK TALÁN ELŐRE KEZŰKET DÖRZSÓIGETIK. HA AZ ELMENÓK FILLÉREKÉRT ELKÓTYAVETYÉLENDŐ VAGYONÁRA GONDOLNAK, A LEGFONTOSABB, HOGY 

LEGALÁBB SZŰKRE SZABOTT MOZGÁSTERÜNKBEN VEGYÜK KEZÜNKBE A SORSUNKAT ÉS MENTSÜK. AMI MENTHETŐ, MERT EZT MÁR TÉNYLEG NEM TESZI MEG HELYETTÜNK SENKI...

I. A LEGFONTOSABB,
HOGY NE DOBJÁK BE 

A TÖRÜLKÖZŐT 
A LEGNAGYOBB VESZTESEK, 

a birtokon kívül kerülő volt tcnilctcs társa
ságok. Mert ha további sorsukról, a meglé
vő vagyonukról nem rendelkeznek, egy idő
- az 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Etv.) szerint egy év nem működés - után az 
ügyészség kezdeményezésére a bíróság fel
oszlatja őket. meglévő vagyonuk állami tu
lajdonba kerül és közcélra fordítják.

II. MILYEN LEHETŐSÉGEK 
VANNAK 

A VAGYONMENTÉSRE?
A) Ha a vxidásztársaság menni kény
szerül...
A közgyűlés határozatban mondja ki az 
egyesület feloszlását, valamint ezzel egy- 
időben egyértelműen, külön határozatban 
rendelkezzen az egyesület vagyonáról - 
azaz megfelelő szempontok szerint, arányo
san ossza szét a tagok közön.

(Lehetséges, hogy az alapszabály más
képp rendelkezik a vagyon felosztásáról, 
mint amit a tagság jelen helyzetben elérni 
akar - ilyen esetben szükséges az alapsza
bály megfelelő módosítása is.)

Az ezzel kapcsolatos teendők az Etv. sze
rint a felszámolók feladatát képezik - tehát 
ki kell jelölni őket is. (Ez azért is fontos, 
mert a feloszlás az egyesület jogutód nélkü
li megszűnését jelenti, s mivel nem biztos, 
hogy 1997. március 1-jéig sikerül meg
egyezni az ..újakkal" a vadászati berende
zéseket. létesítményeket illetően, a későbbi 
pereskedésekben is fontos lehet ez.) A fel
számolók lehetnek a vezetőség tagjai, alkal
mazásuk esetén azonban külön felszámoló
kat (bizottságot) kell írásban kijelölni. A 
felszámolók számba veszik az egyesület va
gyonát. intézkednek a követelések behajtása 
és a tanozások kiegyenlítése iránt, elkészí
tik a hitelezők jegyzékét, majd a felszámo
lási mérleget, és az ezt indokoló zárójelen
tést.

Az ingóságok jelentős része könnyen ér
tékesíthető. a készpénz könnyen elosztható. 
Gond akkor van. ha a társaság pl. vadász
házzal. vagy más ingatlannal is rendelkezik
- ugyanis nem biztos, hogy ezeket tisztessé
ges áron lehet értékesíteni. Ilyen esetben a 
következők ajánlhatók:

1. a w lt tagok közös tulajdonába adása;
2. új egyesület (bérkilövő vadásztársa

ság) alapítása - ez egyébként is szükséges, 
ha a fegyvert nem akarják letenni, bár a tu
lajdonlás tekintetében inkább a kérdés meg
oldásának elodázását jelenti. Az új egyesü
let nem lesz jogutódja a réginek, tehát ren
delkezni kell arról is a „régi" közgyűlés
nek a feloszláskor, hogy pl. I Ft-ért - mert 
tulajdonátruházishoz és az ingatlan-nyil- 
vántartási bejegyzéshez jogcím szükséges!
- eladják vagy adományozzák az ingatlant

az új egyesületnek. Ebben az esetben nem 
szabad clfeledkezni a régi egyesületnek az 
újabból kimaradó tagjairól, illetve az ő ..ki
fizetésükről";

3. gazdasági társaság alapítása: mivel 
nehéz a betéti társaság bcltagságával járó 
felelősséget vállaló volt tagot találni, inkább 
a korlátolt felelősségű társaság forma aján
lón. Kft. alapításához azonban minimum 
ötszázezer forint készpénz szükséges - ha 
az ingatlan értéke nem nagyobb kb. egymil
lió forintnál (Kft. minimum egymillió fo
rintos törzstőkével alapítható, a készpénz 
ebből nem lehet kevesebb a törzstőke 
30%-ánál, illetve háromszázezer forintnál.)

Fontos, hogy termőföldet nem lehet ap
portéi ni.

Komoly probléma lehet a vadászati léte
sítmények apportálása is. A Gazdasági Tár
saságokról szóló törvény- (Gt.) szerint ap
port csak olyan végrehajtható dolog lehet, 
melyet utóbb a gazdasági társaság harma
dik személy hozzájárulása (engedélye) nél
kül ruházhat át. A lesek, etetők és egyebek 
tekintetében tiszta szívvel csak azt lehet 
ajánlani, hogy 1997. március 1-jéig próbál
janak megegyezni az újakkal...

4. bérkilfa'ő vadásztársasággá való át
alakulás: ez a forma alapvetően különbözik 
az előzőektől, ugyanis nem jár jogutód nél
küli megszűnéssel, ezért nem ad lehetősé
get a tagok tulajdonossá válására sem. vi
szont biztosítja az egyesület további műkö
dését. Az átalakulást a közgyűlés az alap
szabály megfelelő módosításával hajtja 
végre.
B) A régi társaság tagjainak jelentős része 
a ..birtokba lépő" új egyesületben is tag. 
Ebben az esetben a legegyszerűbb - és az 
Elv. felemás szabályozása által is megenge
dett - státusváltozás az egyesülés, melynél 
szintén szükséges a vagyonleltár és a mér
leg elkészítése. Mindegyik egyesülni akaró 
egyesület közgyűlése külön-külön dönt az 
egyesülésről. Az egyesülést kimondó köz
gyűlési határozattal az egyesületek meg
szűnnek. de - szemben a feloszlás esetével
- van jogutódlás. Ez pedig a vadászati jogra 
vonatkozó előhaszonbérleti jog szempontjá
ból előnyös, viszont a tagok tulajdonossá 
válására nem ad lehetőséget.
C) A régi társaság birtokon belül marad. 
Ez tűnik ajegegyszerűbb esetnek - mégis 
ez veti fel a legtöbb problémát, mert a ta
gok nem tulajdonosok, és ezért a józan ész 
szennl őket illető vagyonrésszel nem ren
delkezhetnek. sőt az nem is örökölhető. Az 
új keretek között sokkal többe kerül majd a 
vadászat, és a tagság ..megrostálása”, to
vábbá a „kimaradók" kisemmizése a tagdíj 
emelése útján is elérhető... És - mivel az 
egyesületi vagyon jellegénél fogva nem tu
lajdonosok - a ..jószántukból” kilépők, il
letve a tagdíj nem fizetése miatt kizártak ré
szére semmiféle jogcímen nem fizethető 
..végkielégítés"... Azaz őket a fizetőképes 
társak a következő egy két évben törvénye

sen „lemorzsolhatják", s ha a társaság ké
sőbb mégis feloszlik, az akkori osztozásnál 
a kilépett vagy kizárt tagok csak nehezen, 
vagy egyáltalán nem juthatnak hozzá jogos 
vagyonrészükhöz.
összefoglalva: Ha méltányos megoldást ke
resünk. nem kerülhető el a régi egy esületek 
feloszlással (vagy egyesüléssel) történő 
megszűntetése, mert csak így válhatnak tu
lajdonossá a régi vxjdásztársaságok tagjai.

III. NÉHÁNY ÁLTALÁNOS SZABÁLY
a) A közgyűlés hatáskörébe tartozik - töb
bek között-
- a társadalmi szervezet egyesülésének, 
úgyszintén feloszlásának kimondása;
- az alapszabály módosítása.
b) A közgyűlést az egyesület képviseletére 
jogosult hívhatja össze. (Az összehívást a 
tagok egy harmada, vagy az alapszabályzat
ban meghatározott hányada - ok és cél 
megjelölésével - is kezdeményezheti. A 
meghívót, melynek tartalmaznia kell a na
pirendet is, a tagoknak $ nappal a közgyű
lés előtt kézhez kell kapniuk.

A szabályszerűen összehívón közgyűlés 
akkor határozatképes, ha azon a tagok leg
alább fele jelen van. (Lehet, hogy az alap
szabály alacsonyabb határt szab. de a törvé
nyességi felügyeletet ellátó ügyészség által 
megkövetelt az 50%-os részvétel.) Ha a 
meghívóban jelezték, határozatképtelenség 
esetén 30 perc múlva újabb közgyűlés tart
ható. de ez jelen esetben nem ajánlón, már 
csak azért sem. mert a feloszlás kimondása 
igencsak jelentős döntés az egyesület életé
ben. Az Etv. az egyesület feloszlásának el
járásáról nem rendelkezik, így nem követeli 
meg pl. a kétharmados szótöbbséget sem 
ebben a döntésben. Az irányadó tehát e kér
désben is az alapszabály. (A problémák el
kerülése végen és a döntés fontossága miatt 
is érdemes ragaszkodni a kétharmados szó
többséghez.)
c) Az egyesület képviselője köteles bejelen
teni a megszűnést - a szükséges mellékletek 
csatolásával - a megyei bíróságnak, vala
mint az adóhatóságnak.
d) A feloszlás, illetve az egyesülés után fel
osztható vagyon minden esetben a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyont je
lenti.
e) Az egyesületek nem tartoznak a csődel
járásról. a felszámolási eljárásról és a vég
elszámolásról szóló 1991. évi 1L. törvény 
hatálya alá.
0 A magánszemély által ezúton megszer
zett jövedelmek, üzletrészek stb. is adókö
telezettséggel járnak.

IV. AZ ÚJ ÉS MÉG ÚJABB 
VAGYONMENTÉSI FORMÁCIÓK

kidolgozásánál nem szabad elfelejteni - ezt 
az ügyészség 1995-ös általános vizsgálatai 
és intézkedései is bizonyították! -, hogy az 
egyesületi vagyon nevesítése semmis! Ezért

is csak a feloszlást, illetve a feloszlás utáni 
új egyesület- vagy gazdasági társaság-alapí
tást javasolom. Igaz, talán könnyebb és 
készpénzkímélőbb lenne a vadásztársaság 
által történő egyszemélyes kft-alapítás mi
nimális készpénzzel, aztán apportállásai 
való törzstőke-emeléssel - de ezt a jogi sza
bályozás ellentmondásossága mian nem 
ajánlom. Ugyanis - kissé egyszerűsítve a 
kérdést - az egyesület vagyona fennállása 
alatt oszthatatlan, viszont a gazdasági társa
ság vagyona, lényegéből fakadóan, ösztön 
(kivéve pl. az egyszemélyes kft.-t). rendel
kezni részeiről külön-külön lehet.

Óvok mindenkit az egyszemélyes 
kft.-alapítástól. az alapító üzletrészt felosz
tó bravúroktól, melyek pl. az egyesület fel
oszlásával és a vagyon felosztásával egy na
pon meghozott alapítói határozattal és eh
hez kapcsolódó társasági szerződéssel talán 
működhetnének is. mint ahogy óvok az 
Etv.-ben az egyesület megszűnésének esetei 
között fel nem sorolt, s így jogalapot nélkü
löző ki- vagy szétváláson alapuló vagyon
megosztási konstrukcióktól is.

V. NEM VALÓSZÍNŰ, HOGY 
A KÖZEI JÖVŐBEN AZ ETV.-T 

VAGY MÁS SARKALATOS 
JOGSZABÁLYOKAT A KEDVÜNKÉRT 

MÓDOSÍTANI FOGJÁK
Azt sem hiszem, hogy eddig ismeretlen 
„bravúrokra" biztosít majd lehetőséget a 
vadászati törvény végrehajtási rendeleté.

Az elmúlt évek első látásra zseniális pró
bálkozásait (a vadásztársaság által alapítón 
egyszemélyes kft .-be az akkor és most is ál
lami tulajdonban álló. vadászterületen élő 
vadállomány apportálása; a vadászház. tu
lajdonának a tagokra való átruházása ér
vénytelen okirattal, amelynek alapján a 
földhivatal bejegyezte ugyan a tulajdonjo
got. de az. ügyészség már intézkedett a sem
misség miatti törlés iránt) áttekintve, egy 
utolsó közös következtetést le kell vonnunk: 
ebben a kérdésben (is) egységes fellépésre 
volna szükség!

És - nem kárörvendően - meg kell je
gyezni, hogy most mindenki megérzi a 
tényleges érdekképviselet és -védelem hiá
nyát! Mert ..bombabiztos" ötleteinket is 
porrá zúzhatja egy precedens értékű bírói 
ítélet, vagy egy váratlan hatósági jogértel
mezés. Erre pedig csak egy védekezés le
het: össze kell állítani egy listát az átalaku 
lás és a vagyonfelosztás, illetve - a tovább
működtetés közösen kidolgozott formációi
ra. s ezzel meg kell keresni a bíróságot és 
az egyesületek fölött törvényességi felügye
letet gyakorló ügyészséget, hogy hivatkozá
si alapul szolgáló állásfoglalásokkal a ke
zünkben indulhassunk neki a hátralévő né
hány hónapnak.

Ezzel talán még nem késtünk el...

Dr. Faragó Lstván
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A VADASZATIKULTURAERT
MÁR A SZERVEZÉS ELEJÉN  - A MEGYEI DISPUTÁKON IS - LÁTSZOTT, HOGY AZ I. ORSZÁGOS VADÁSZATI 

KULTURÁLIS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE SZÜKSÉG VAN, MERT TÉMÁI AKTUÁLISAK, 
MONDANIVALÓJA NEMCSAK A JELEN , HANEM A JÖVÓ VADÁSZAINAK IS ÜZENETET TARTALMAZ.

Szeptember 3-án ünnepélyes külsőségek között kezdődött el a Já
tékszínben a konferencia. Az ünnepélyességét emelte, hogy először 
hangzott fel a Magyar Vadászok Zászlójának szignálja, amelyet a 
konferencia alkalmából Solymos Antal zeneszerző komponált. A 
konferencia elfogadta, hogy ezentúl a Magyar Vadászok Zászlóját 
mindig ezzel a szignállal fogják a vadászok köszönteni.

A konferencia fővédnöke dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter 
levélben köszöntötte a konferenciát.

Tisztelt Konferencia, kedves Vadásztársaim! 
Hónapokkal ezelőtt örömmel mondtam „igen ”-/ a konferencia tit
kárának és szívesen vállaltam el az I. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia fővédnökségéi. Tiszta szívből sajnálom, hogy - egyéb, 
igen fontos elfoglaltságom miatt - személyesen nem vehetek részt 
ennek az értelmes, hasznos, úttörőmunkára vállalkozó konferenciá
nak a munkájában...

Egyetértek azokkal, akik a magyar vadászokban, a vadászok tisz
tességében, etikájában, a magyar vadászati kultúrában látják az 
idén elfogadott vadászati törvény végrehajtásának garanciáját... 
mert ez a törvény is annyit ér majd, amennyit megmásíthatunk be
lőle. 2 törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról rendelkezik, részletesen meghatározza a vadászaira jo 
gosultak jogait és kötelezettségeit, de nem vállalkozhatott a vadá
szatnak, mint mással nem pótolható és máshoz nehezen hasonlítha
tó hobbinak, élményt nyújtó tevékenységnek a paragrafusokba sze
désére. Talán nem is lehet és nem is érdemes mindent törvénnyel 
szabályozni... mint ahogy nem próbáljuk a jókedvet vagy a bánatot 
senkinek sem előírni. Az érzések, az érzelmek belőlünk. emberi mi- 
voltunkból, szellemiségünkből, kulturáltságunkból fakadnak... és 
ez a vadászat minden szituációjára, körülményére is igaz.

Bevallom, meglepett, hogy a konferencia milyen körültekintően 
állította programjába a vadászati kultúra különböző ágait-ágazata
it taglaló előadásokat - nem is gondolná az ember, hogy ennyi 
minden beletartozik e fogalomkörbe - ugyanakkor nem irigylem a 
neves előadókat azért, hogy csak néhány perces időt kaptak korre
ferátumaik elmondására. Javaslom a konferencia szervezőinek, 
hogy' a záródokumentumban tegyék lehetővé az előadások kibővített 
tanulmányainak megjelenését.

Mint pénzügyminiszter felelős vagy ok valamennyi állami vadász- 
terület hasznosításáért, s annak ellenére, hogy ezt a jogosítványo
mat közvetlenül az Állami Vagyonkezelő Igazgatóság gyakorolja, 
megígérhetem: megkülönböztetett figyelemmel fogom kísérni - a 
gazdasági kérdések primátusa mellett - a hasznosítás emberi, kul
turális vonatkozásait.

Mint a konferencia fővédnöke azt is megígérhetem - ameddig a 
lehetőségeim engedik - személyemben is támogatni fogom a magyar 
vadászati kultúra mecenatúrájának célszerű kialakítását.

Úgy gondolom, minden vadásznak törekedni kell arra, hogy a 
természet barátjaként, kulturált, etikus viselkedésével vadásztársai 
és környezete elismerését kivívja.

A konferencia résztvev őinek jó  munkát és a munkához, a további 
vadászatokhoz -vadgazdálkodáshoz, a magyar vadászati kultúra 
eredményeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez jó  egészséget és al
kotókedvet kívánok.
Budapest, 1996. szeptember 2.

A konferencia elnökségében foglalt 
helyet Doros Béla, a Magyar Posta el
nök-vezérigazgatója, Sára Sándor a 
Duna Televízió elnöke - a konferen
cia védnökei - és a házigazda Balá- 
zsovits Lajos a Játékszín igazgatója. 
Dr. Hautzinger Gyula a Vadászati 
Kulturális Egyesület elnöke miután 
megnyitotta a konferenciát a Kulturá
lis Tanács javaslata alapján kitünteté
seket adón át. A Hubertus Kereszt 
aranyfokozatát kapta: 

dr. Bán István (erdőmérnök. bio
matematikus. a „Vidászetika” c. kö
tet szerkesztője), Bodrogi Gyula 
(színművész, a „Vadász néha főz is" 
c. könyv szerzője), dr. Csányi Sán
dor (a GATE Vadbiológiai és Vadgaz
dálkodási Tanszékének vezetője kuta
tási publikációién). Gellért Zoltán 
zalaegerszegi zenetanár, új Hubertus- 
mise zenéjének komponálásáért); Ho- 
fi Géza (színművész, a „Színpadra 
vadászok” műsor ötletéért és a közre
működésért), dr. fólos I Ászióné 
Nagy Rózsa (a gyöngyösi Mátra Mú
zeum állandó vadászati kiállításának 
megszervezéséért), Rakk Tamás er

dőmérnök, a vadászati kultúra alkotó
inak évtizedes támogatásáért, könyve
iért). Rácz Gábor (a 12 hónap az er
dőn c. filmsorozat szerkesztéséért- 
rendezéséért, a vadászati kultúra érde
kében kifejten tevékenységéért), gróf 
Széchenyi Zsigmondné, a vadászati 
kultúra, és gróf Széchenyi Zsigmond 
hagyatékának ápolásáért), és dr. Var
ga Ervin (aki értékes vadászati gyűj
teményét a gyöngyösi Mátra Múze
umnak adományozta).

A Magyar VADÁSZLAP irodalmi 
pályázatának díjkiosztása után dr. 
Gánti Tibor, a VKE Kulturális Ta
nácsnak elnöke tartotta meg bevezető 
előadását, majd ezt követően 25 elő
adás hangzón el a magyar vadászati 
kultúra témáiban. (Lapunk hasábjain 
sajnos nem áll módunkban valamcny- 
nyi előadást ismertetni, ezt a konfe
rencia záródokumentumában lehet

• majd elolvasni...) A jelenlévők véle
ménye szerint talán a legsikeresebb 
előadást dr. Bőd Lajos tartotta a va
dászati illemről, etikettről, etikáról, 
amelyet rövidítve közlünk.

A vadászati etika 
aktuális kérdései

A vadászati törvény megszületését 
megelőző evek. illetve most a törvény 
végrehajtása során egyfajta lazulás, 
erkölcsi színvonalcsökkenés tapasztal
ható. E jelenség nem róható fel a va
dásztársadalomnak - minden rend
szerváltozás törvényszerű velejárója - 
ugyanakkor nem ment fel bennünket a 
tapasztalt (és várható) káros következ
ményekbe való belenyugvástól sem.

A kultúra fogalmát a Magyar Értel
mező Kéziszótár (1980) így fogalmaz
za meg: „I. Az emberiség által létre
hozott anyagi és szellemi értékek 
összessége. ... 3. Valaminek a kultu
rált volta (a viselkedés kultúrája)” .

Mindkét (1. és 3.) meghatározásból 
levezethető, hogy a szellemi, „hu
mán" oldal legalább olyan fontos ele
me a kultúrának, mint a materiális 
ebbe ágyazódik bele a viselkedés kul
túrája is. Szűkítve a gondolatot: az 
etika fogalmát a jelzett forrás így hatá

rozza meg: ....2. valamely hivatás
körébe vágó erkölcsi szabályok 
összessége...” . A kultúra és etika ál
talános jellemzői a vadászatra, mint 
kultúrtevékenységre is érvényesek, te
hát a vadászat materiális és immate- 
riális. a társadalom évezredes fejlő
déstörténete során felhalmozott, mi
nőségében állandóan változó (!) javai
nak kincstáráról, ezen belül erkölcsi 
normáinak szintén fejlődő-átalakuló 
folyamatáról van szó.

Az etika magasabbrendűségét úgy 
kell értelmezni, hogy a jogszabályt a 
jogalkotóval együttműködő jogalkal
mazó előre leírt (!) normák szerint 
bünteti, azaz a jogszabály betartása 
erőszakos módon is kikényszeríthető. 
Az etikai szabályok annyiban „írat- 
lan"-ok, hogy a megsértésükért járó 
elmarasztalás nem „írott", azaz: nem

(Folytatás a á  oldalon)
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kikényszeríthető, csupán az érintett 
kör erkölcsi elmarasztalását vonja ma
ga után. Etikus ember (így a vadász 
is) nem a fenyegetéstől, szankcióktól 
való félelmében, hanem önként: a lel
kiismerete parancsára, jó érzésből 
etikus.

Alapvető hiba a vadászati etikát a - 
szintén ápolásra érdemes - hagyo
mányőrzéssel és hagyománytisztelet
tel azonosítani. Ez része csupán, de 
t!*:*: 51 van szó: A vadászati etika (ön
kényes csoportosításban) 3 vetületben 
vizsgálható: Hogyan viselkedik a va
dász a vadásztársaival, a nem vadá
szokkal, a vadászattal szemben ellen
érzést, sőt: ellenséges magatartást ta
núsítókkal, a természettel és a vaddal 
szemben. Érzelmi aJapon ez utolsót 
tettem volna az első helyre, de ma 
nem itt van a „darázsfészek" közepe. 
A vadász, mint egy genetikailag rög
zült szenvedély szerencsés áldozata - 
kortól és társadalmi/politikai változás
tól függetlenül (!) - kell becsülje azt a 
természetet, amelyben vágyai betelje
sülnek, és azt az élőlényt (azok közös
ségét is) amely - nyersen fogalmazva
- tevékenységünknek nemcsak célja, 
hanem áldozata is. Erre megtanították 
az apák fiaikat (generációs és nem fel
tétlenül vérségi értelemben), amíg a 
szenvedélyt, a természet bevallott 
imádatát és tiszteletét, a tudást és 
sportszerűséget nemzedékről nemze
dékre örököltük. így tehát az élő ter
mészettel,* az élő vagy lőtt vaddal 
szembeni viselkedésünk mintegy kö
vetkezménye a vadász-vadász kapcso
latnak. Ez indokolja, hogy a vadász
körökön belüli kapcsolatrendszert em
lítettem először, és emelem ki! a leg
kényesebb vetülete ennek ma: a vadá
szatról lemondani kényszerülők és az 
új vadászok viszonya! Akik a törvény

re várás elhúzódó folyamatában érez
ték, illetve ma már majdnem tudják, 
hogy vesztesei az átalakulásnak: ta
pasztalható módon, de etikai normá
iknak megfelelően különbözőképpen 
viselkednek. A legkárosabb a „kapu
zárás pánikja": „ha ezentúl nem va
dászhatom, legalább az utolsó időt ki 
kell használni” - és az eddig viselt 
álarc lehull: „vadász barátunk" vad- 
ölővé válik!

Egy szűk réteg már most bevallja, 
hogy ha legálisan nem vadászhat: 
majd teszi vadorzóként! Lássuk be: 
történelmi bumeráng üt vissza: Az 
irodalomban is túldimenzionált orv
vadászok misztifikálása! Mondják, 
hogy nem aktuálpolitikai helyzetnek 
kívánnak megfelelni, hanem szenve
délyüknek. A gondban lévők szűk - 
sokak számára nevetséges - rétege azt 
vallja (magamat is ide sorolom), hogy 
ha emelt fővel és tisztességesen 
(=etikusan) nem vadászhatom: akkor 
inkább sehogy: egy szép és tiszta va
dászpálya nem fog szennyes módon 
folytatódni, vagy befejeződni. Remé
lem és hiszem, hogy a vadásztársada
lom jelentősebb része azonban lelki 
megrázkódtatását túlélve olyan kor
rekten fogja tenni dolgát az átmeneti 
időben, mint tette eddig. Az új vadá
szok etikai hozzáállása kialakulatlan - 
és éppen ránk hárul az a szerep és 
egyben felelősség, hogy a tömegmére
tek ellenére vállaljuk fel a folyamatos
ság biztosítását, azaz: „nevelésüket".

Etikai oldalról azt a réteget tartom a 
legveszélyesebbnek, amely a vadásza
tot (is) csupán üzleti vállalkozásnak 
tekinti: Amit befektet, azt minél ha
marabb és bármi módon vissza akarja 
szerezni - haszonnal! Jelentős réteg 
ezt nem is titkolja: olyannyira, hogy 
természetes, sőt: korszerű gondolko

dásnak tartja. Mivel anyagi helyzeté
nél fogva a vadásztársadalomban is ki
váltságosnak érzi magát: várhatóan él
vezni fogja a magatartását elítélők cin
kos hallgatását.

Szeretném hinni, hogy az „újak” 
között a meghatározó réteg hajlandó 
lesz elfogadni apáinktól tanult pozitív 
konzervativizmusunkat: a vad legyő
zése helyett a magunk legyőzését: a 
természet, így a vad életének tanulmá
nyozását, értését, és a jó gazda böl
csességét - aki tudja, hogy terméséből 
mennyi kell vetőmagnak, és mennyi
ből süthet kenyeret. Előtte pedig 
együtt érzett azzal a vetéssel - abban 
gyönyörködni is tudott - melyet az
után a dolgok rendje szerint kasza alá 
fog! Nem az üzletemberektől félek te
hát, hanem azoktól, akik a vadászat
ból akarnak meggazdagodni. A jó üz
letember éppen azért lehet jó vadász 
is, mert ebben is a hosszú távra gon
dol. Tudni kell ugyanakkor, hogy a 
vadászat „haszna" lelki haszon, és a 
közgazdasági értelemben rentábilis 
csak az örökre eltűnt külterjesség ide
jén volt.

A „régiek és újak" ma még kiele- 
mezhetetlen stafétabotváltásán túl eti
kai kérdés - „a békességben élés" 
kérdése - ma az új törvényből fakadó 
földbirtokosok és „csak vadász”-ok 
kapcsolata. Remélem, hogy a ma ta
pasztalható feszültségek tompulni fog
nak, és megszűnik „az én szent föl
demre más ne lépjen" és az „én föl- 
dem-én vadam" szemlélet. Ez a tö
mény tudatlansággal párosuló szub
jektív rosszindulat hangja! Jogilag 
nem, csupán az ennél magasabb (is
métlem!) etikai normák akadályozhat
ják meg a nem földtulajdonosok kire
kesztését nemes sportunk folytatá
sából.

Etikai kérdés (és a vadászati kultúra 
fogalmából adódó anyagi-szellemi 
kettősség következménye), hogy a ki
alakuló vadásztársadalom anyagilag 
polarizálódik: szegények (akik utolsó 
forintjukkal még megpróbálnak vadá
szok maradni) és a gazdagok kapcso
lata. Viselkedési (=etikai) jelenség a 
terepjáró autóval, fegyverekkel, kül
földi vadászkirándulásokkal való di
csekvés, az öncélú trófeakultusz, és az 
ettől megfosztottak lenézése...

Sajátos helyzet alakul ki azon új 
szerveződéseknél, amelyek olyan - 
jogilag „vadász" - személyekből áll
nak, akik közül még senki, vagy alig 
vadászott. Itt a kultúrának, hagyo
mánytiszteletnek, etikának már csak 
azért sem jut szerep, mert önhibáju
kon kívül nincs kitől átvenni! A régiek 
azt vallották, hogy vadásznak „szület
ni kell". A mai helyzet más: a „bele- 
születés" hiánya miatti „iskolát" nél
külözőket be kell vezetni a vadászat is
meretébe: a lexikális tárgyi tudással 
egyenszintre emelve „játékszabálya
ink" tiszteletét. A nem vadászok és 
vadászok kapcsolatának feszültségei
ben bizonyára mi magunk is felelősek 
vagyunk: egyenként és összességében 
is. Hazug dolog elítélni a vadászokat 
„általában", mert a letűnt korban egy 
szűk réteg a vadászatban (is) kompro- 
mittálta magát. (Ezt a bizonyítványt 
már előttem sokan megmagyarázták.) 
De: a falu, a város, a munkahely nem 
a soha nem látott elitből, hanem az is
mert, vele élő „vadászból" von le kö
vetkeztetést: az ő viselkedéséből ala
kítja ki sajátját. Tehát: mindnyájan és 
mindenhol és mindig a vadászat ügyé
nek „nagykövetei" vagyunk, és jól, 
vagy rosszul mintát adunk a vadászok

(Folytatás a 7. oldalon)
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A VADASZATIKULTURAERT
(Folytatás a 6. oldalról)

ról. Rajtunk áll, hogy ez milyen: ol
csó és etikátlan tehát másokra hárítani 
a rossz társadalmi megítélést.

Itt és most kell köszönetét mondani 
viszont azoknak a névtelen és neves 
vadászcimboráknak, akik az 5-6 éve 
még a csúcson lévő társadalmi közutá
latot jó szóval és jó cselekedettel ered
ményesen tompították. Vélhetjük te
hát, hogy „ellenségeink” száma csök
kent, hogy harapós foguk megkopott. 
De: vajon ez elég-e? Komolyan vesz-e 
bennünket a többséget kitevő társadal
mi közvélemény?

Fekete Istvánnak a Nimród 1943. 
március 20-i számában írott sorai ma

is érvényesek: „...hogy a legtöbbször 
nem vesznek minket komolyan, annak 
az az oka. hogy a vadászatot - sajnos
- a vadászok nagy hányada sem veszi 
komolyan. És ha akad valaki, aki a 
vadászat kérdéseiben - még ismerős, 
baráti körben is - kemény és korrekt, 
az mumus lesz, izgága, nehéz ember, 
aki csak azért van a világon, hogy má
sok szórakozását rontsa.”

Tekintsük alapelvnek - etikai kóde
xünk axiómájának hogy vadászni 
nem kötelező, tehát önként vadá
szunk. Önként viszont csak szép és jó 
dolgot szabad tenni!

Vadásznapjainkat tekintsük igazi 
ünnepnapoknak, és érezzük át annak 
nagyszerűségét! A vad nem céltábla és

nem négy lábon járó vagy repülő valu
taforrás! A vad a természet része, 
amely él, gondoskodik magáról és a 
faj megmaradásáról, szigorú belső ön
törvények szerint viselkedik, reagál a 
környezet jó vagy rossz hatására; de 
értve az emberi hatásokat is. Nélküle 
üres a természet - sőt: beteg. A vadá
szat során - tudásunk, erőnk, szenve
délyünk jutalmaként - elejtjük, nyer
sen fogalmazva: elvesszük az életét! 
Ez igen komoly felelősség!

Aki mindig és mindenhol „eredmé
nyes” , az - számomra - gyanús. Va
jon vadászott, vagy csak lőtt? Ha a 
vadászat a vad elejtése - és csak eny- 
nyi lenne - úgy éppen az „igazi va
dász” ^  tennék le a fegyvert első

ként! Legyen ez a paradoxon a kívül
állók számára meglepő - és számunk
ra természetes! A vadászat „sallang
jai", a vaddal és egymással (vadász
cimborákkal) való együttlét és azono
sulás az az erkölcsi többlet, amelyért 
vadászni érdemes! A vad és vadászat 
megőrzése látszólag jogi és gazdasági 
kérdés. Ezek azonban önmagukban: 
az értő. és érző. kulturált és etikus 
ember, az ilyen vadász nélkül nem 
működnek!

Kívánom, hogy az „új" vadászok 
minél szélesebb rétege minél hama
rabbjöjjön rá ennek ízére, és kérem a 
„régi" vadásztársakat, hogy ehhez 
olyan menüt kínáljunk fel, amely ne
künk is jól esik!

Nemzetközivé váló vita
A KONFERENCIA DÉLUTÁNI VITÁJA - A MEGHÍVOTTAK JÓVOLTÁBÓL - NEMZETKÖZIVÉ VÁLT, UGYANIS SZÓT KÉRT 

DR. GYIMESI GYÖRGY. A SZLOVÁKIÁBAN ÉLŐ, DE MAGYAR NYELVEN PUBLIKÁLÓ VADÁSZÍRÓ 
ÉS A MAGYARUL JÓ L BESZÉLŐ, MONGOL DR. DAMBARDAJAA ENKHTUVSHIN. (A VITÁBAN ELHANGZOTTAK SZINTÉN

AZ OKTÓBER VÉGÉN MEGJELENŐ ZÁRÓDOKUMENTUMBAN LESZNEK OLVASHATÓK.)
A KONFERENCIA VÉGÉN KERÜLT SOR A ZÁRÓNYILATKOZAT ELFOGADÁSÁRA,

AMELYET A KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYÜTT ISMERTETÜNK:

AZ I. ORSZÁGOS VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA ZÁRÓNYILATKOZATA
A magyar vadászati kultúra létezik, 
mert vannak eredményei és beszélhe
tünk a hiányosságairól. Ezért az I. Or
szágos Vadászati Kulturális Konferen
cia azt tűzte ki céljául, hogy a magyar 
vadászok által évszázadokon keresztül 
létrehozott, a vadászati kultúra szerte
ágazó ágaiban megtalálható anyagi és 
szellemi értékeket számbavegye. kép
zeletbeli leltárját elkészítse, megte
remtse az alapját a további fejlő
désnek.

Napjainkban a vadgazdálkodás és 
vadászat a jogi, gazdasági szemlelet 
alapjaiban, működési kereteiben és 
személyi összetételében egyaránt 
drasztikus és hirtelen változáson megy 
át. Az új rend kialakulásának nélkü
lözhetetlen feltétele az írásos szabá
lyozás, a vad védelméről, a vadgazdál
kodásról, valamint a vadászatról szóló 
törvény, amelyet remélhetően kiegé
szítenek még egyéb rcndclctck. jog
szabályi előírások.

Az I. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia résztvevőinek meggyőző
dése, hogy az új rend működőképes
ségéhez feltétlenül szükséges azoknak 
az íratlan szabályoknak, szokásoknak, 
viselkedésformáknak, értékrendnek, 
hagyományoknak a megőrzése és to

vábbfejlesztése is, amelyek vitathatat
lanul a magyar vadászati kultúra ré
szei, amelyet minden magyar vadász
nak birtokolnia kell, és amely az új 
rendszert nemcsak értelmi, hanem ér
zelmi alapokon is stabilizálhatja.

Az I. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia előadásai - és a konfe
renciát megelőző megyei disputák - 
bizonyítják, hogy a magyar vadászat 
és vadgazdálkodás legfontosabb sze
replője a vadász, az ember, aki visel
kedésével, szokásaival, érdeklődésé
vel, ismereteivel az írott és íratlan sza
bályok betartója, végrehajtója, akin az 
új viszonyok között a vad és élőhelyé
nek védelme, ápolása, a természet 
sokarcúságának fenntartása múlik.

Kultúrát nem lehet mesterségesen 
teremteni, vadászati kultúrát sem. An
nak spontán módon, magától kell az 
idők folyamán születnie. De a kiala
kulásához és fejlődéséhez megfelelő 
feltételek - anyagi eszközök és szelle
mi források - szükségesek... s ezeket 
a feltételeket viszont meg lehet - sőt 
egy ilyen drasztikus átalakulási folya
matban - okvetlenül a vadászok, a va
dászat érdekében - meg is kell terem
teni.

Az I. Országos Vadászati Kulturális

Konferencia résztvevői az alábbiakat 
tartják fontosnak:

1. Aki vadásznak vallja magát, önma
gára nézve kötelezőnek tekinti, hogy 
betartsa a vadászat írott és íratlan sza
bályait, törekszik az élővilággal, a ter
mészettel, a vadászattal kapcsolatos 
tudományának és ismereteinek folya
matos gyarapítására.

Az igaz vadász minden szituációban 
ügyel arra. hogy viselkedése, maga
tartása, megjelenése feleljen meg a 
vadász iasságnak.

2. A vadászati kultúrának az átalakuló 
és újonnan szerveződő vadásztársasá 
gok belső egyesületi élete szerves ré 
szévé kell válnia, akár közgyűlésről 
egyéb rendezvényről, akár a vadásza 
gyakorlásáról, vadásztatásról van szó

Ezért - együttműködve valamenny 
vadászati szervezettel - el kell érni 
hogy minden vadásztársaságban le 
gyen olyan tisztségviselő, aki érdem 
ben a vadászat és a vadászok kultúrált 
ságára ügyel, a vadászati kultúra szer 
teágazó ügyeiért felelős.

3. A Konferencia minél előbb szüksé
gesnek tartja az átalakuló magyar va
dászat Etikai Kódexének kidolgozását.

a vadászat fórumain történő elfogadá
sát. Ezt követően a vadászjelöltek és a 
vadászok körében történő széles körű 
terjesztését.

El kell érni, hogy az Etikai Kódex 
legfontosabb pontjai az állami vadász- 
vizsga tematikájába, kérdései közé be
kerüljenek.
4. A Konferencia fontosnak tartja, 
hogy a vadásszá válás folyamatában 
kötelező legyen a meghatározott időre 
szóló vadászjelöltség.

Az új vadászoknak, az újonnan be
lépőknek időt és lehetőséget, tapasz
talt és tisztességes mestert kell biztosí
tani arra. hogy a vadászterületet, a 
vadállományt, a vadászat módjait és 
fortélyait, valamint a vadászat etikus, 
kulturált gyakorlatát megtanulhassák.

Ugyanakkor el kell érni, hogy az ál
lami vadászvizsga tematikájában, kér
dései között szép számmal legyenek a 
vadászati kultúrával kapcsolatos kér
dések is.
5. A vadászati-vadgazdálkodási oktatás 
és kutatás a vadászati kultúra egyik sa
rokpillére. Ezért az iskolák, az ifjúsági 
és a felnőttoktatás támogatását kiemelt 
kulturális feladatnak kell tekinteni.

(Folytatás a & oldalon)
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A kulturális feladatok között na
gyobb hangsúlyt kell kapnia a kutatás 
gyakorlati eredményei elterjesztésé
nek. népszerűsítésének.

6. A magyar vadászati kultúra megőr
zése és fejlesztése érdekében a Konfe
rencia szükségesnek tartja, hogy in
tézményesített mecenatúra támogassa 
az anyagi és szellemi értékeket alko
tókat.

El kell érni. hogy az állam és a va- 
dászegyesületek. szövetségek, alapít
ványok stb. mellett anyagilag is támo
gassák a vadászati kultúrát és alkotóit 
azok a gazdasági vállalkozások, akik 
a vadászatból-vadgazdálkodásból és 
az ezekhez tartozó szolgáltatásokból 
élnek.

7. A Konferencia támogatja és java
solja egy önálló Vadászati Múzeum 
létrehozását. Fölhatalmazza a Vadá
szati Kulturális Egyesületet, hogy - 
együttműködve valamennyi vadászati 
szervezettel - próbáljon az ügyben el
járni.

8. A Konferencia támogatja a hagyo
mányos vadászati módok (solymászat. 
íjászat, kutyázás) népszerűsítését és 
javasolja ezek egycsületeinek-szövet- 
ségeinek, valamint a vadászok, va
dászegyesületek szorosabb cgyüttmű-

9. A vadászati kultúrához tartozik, a 
vadászok nem feledkezhetnek meg 
családtagjaikról, feleségükről, akik 
„elviselik” , segítik és támogatják 
őket abban, hogy szenvedélyüknek 
hódolhassanak.

10. A Konferencia megbízza a Vadá
szati Kulturális Egyesületet, hogy 
együttműködve a hozzáértőkkel, ké
szítesse cl a magyar vadászok díszru
hájának terveit, amelyet minden kul
turált magyar vadász ünnepélyes al
kalmakkor magára ölthet.

11. A Konferencia örömmel üdvözli a 
vadászati könyvkiadás utóbbi eszten

dőkben bekövetkezett fölvirágzását, 
ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy 
az Olvasók eligazodását, az értékek 
kiemelését segítse elő rendszeres ér
demi kritika.

12. A Konferencia javasolja, hogy a 
hazai vadászavatás rendjét és módoza
tait a Vadászati Kulturális Egyesület 
dolgozza ki. Továbbá javasolja és 
ajánlja, hogy minden megyében éven
te egyszer - a vadásznapon - tegyenek 
ünnepélyes - a vad védelmét és a kul
turált vadászatot szolgáló - esküt az új 
vadászok.

13. A Konferencia döntött arról, hogy 
új díjat alapít, amelyet évente azoknak 
a személyiségeknek kíván átadni, akik 
életművükkel, munkásságukkal és te
vékenységükkel jelentős mértékben 
hozzájárulnak a magyar vadászati kul
túra ápolásához, fejlesztéséhez.

A konferencia megbízza a Vadászati 
Kulturális Egyesületet, hogy - vala
mennyi vadászati szervezettel együtt
működve - készítse elő a díj jövő évi 
átadását.

14. A Konferencia fontosnak tartja, 
hogy a vad védelméről, a vadgazdál
kodásról. valamint a vadászatról szóló 
19%. évi LV. törvény életbelépéséig a 
magyar vadászok kövessenek el min
dent a vadászathoz méltatlan vadirtás 
megakadályozásáért.

15. A konferencia résztvevői támogat
ják egy vadászati köztestület törvényes 
életrehívását, amely garanciája lehet 
az új jogszabályok végrehajtásának, 
ugyanakkor megteremti a vadászat- 
vadgazdáikodás, a magyar vadászok 
szakmai egységességét.

16. A Konferencia rendkívül fontos
nak tartja valamennyi vadászati szer
vezet együttműködését és javasolja: 
készüljön átfogó kommunikációs stra
tégia a közvélemény folyamatos tájé
koztatása. a vadászat-vadgazdálkodás 
népszerűsítése érdekében.
Budapest. 1996. szeptember 3.

KÖ SZÖ N ET  A  T Á M O G A T Ó K N A K
A KO NFERENC IA  SZERVEZŐ I T ISZTELETTEL M ONDANAK 

KÖSZONETET A  FÖ LD M Ű V ELÉSÜ G Y I M IN ISZTÉR IUM  
VADGAZDÁLKODÁSI ÉS  HALÁSZATI FŐOSZTÁLYÁNAK.

A KERESK ED ELM I ÉS  H ITELBANK RT.-NEK. A VADÁSZATI 
KULTURÁLIS EG Y ESÜ LET  M UNKATÁRSAINAK ÉS  TAG JA INAK. 
A M AGYAR VA D Á SZLAP SZERK ESZTŐ SÉG ÉN EK . „A  M AGYAR  

VA D ÉRT !" TERMÉSZET- É S  KÖ RN YEZETVÉD ELM I 
ALAPÍTVÁN YN AK, AZ O RSZÁ G O S VADÁSZNAPO K '96  

SZERVEZŐ BIZO TTSÁGÁN AK. A VADÁSZ KÖ N YVKLUBN AK.
A PUBLIC ITÁS PRINT KFT. NEK, A ZA LA H Ú S  RT.-NEK.

A BO RSO D I SÖ RGYÁRN AK. HOGY KÖ ZREM ŰKÖ D ÉSÜ KKEL 
É S  ANYAGIAKKAL TÁMOGATTÁK AZ I. O RSZÁG O S VADÁSZATI 

KULTURÁLIS KO N FEREN C IA  S IK ER ES  M EG REN D EZÉSÉT .

Nemzetközi Yérebverseny, 
CACIT Világkupa

Európa hat államából hét vérebegylet küldte el a legjobb vérebeit és 
vezetőit a Kaszó Rt. kaszópusztai központjába, hogy augusztus 
31*én és szeptember 1-jén összemérjék tudásukat és képességüket.

Mindkét német egyesület (Hirschmann és bajor), az osztrák, a 
dán, az olasz, a szlovák és a magyar vérebegylet versenyzői, a vadá
szok és népes közönségük előtt tartották meg az ünnepélyes meg
nyitót.

A vadászkurtösök szignálja és a himnusz elhangzása után Feiszt 
Ottó, a Magyar Vérebegylet Elnöke ismertette a vérebmunka jelentő
ségét, amely nemcsak a sebzett vad megtalálását és értékmegőrzé
sét jelenti, hanem megváltja szenvedéseitől a sebzett vadat. Ezután 
megemlékezett a honfoglalás millecentenáriumának tiszteletére ren
dezett egyéb ünnepségekről is.

A CACIT Világkupa Nemzetközi Vérebversenyt dr. Suchman Ta
más, a Magyar Vadászati Védegylet Elnöke nyitotta meg.

Az immár évtizedes szokássá vált pálinkás poharas sorsoláson a 
versenyzők izgatottan húzták ki nem csak a sorszámaikat, hanem a 
benne lévő lélekmelegítőt is.

A verseny első napján - bár a vadkárelhárító vadászat után - a vér- 
csapákat teljesen elmosta az éjszakai hatalmas záporeső, végül 
minden sebzett vad a terítékre került.

EREDMÉNYEK:
1. Endi Z Ancsinho Dvorka BGS.4060/90

Vezetője: Jurski Jarosláv, Világkupa CACIT cím: 209 pont l/A díj
2. Günde v. Jetzbachkar Hv. 2732.

Vezetője: Christoph Rogge, Res Cacit 179 pont l/B díj
3. Suchenglunk Dux BGS: 5490/90 108 pont lll/B díj
4. Kálistöi Betyár Hv.598/92.

Vezetője: Lengyel Sándor 84 pont lll/B díj

KORONGVADÁSZVERSENY-EREDMÉNYEK
Orosháza, augusztus 17. Korongvadászat 60 korongra, rendező: Dózsa 
Vadásztársaság, Orosháza

Egyéni:
I. Hegyi János SELE 52
II. Farkas Mihály SELE 48
III. Dani Zsolt SELE 47

Csapat:
I. Somogyi Erdész Lövész Egyesület 189 

(Hegyi. Farkas. Dani. Kátai)
II. Kócsag Bérkilóvó Vt. 165
III. Hódmezővásárhelyi Szakszervezeti Vt. 143
Szolnok, augusztus 18., Meggyest Emlékverseny, rendező: Szolnok Me
gyei Vadászszövetség, Korongvadászat 60 korongra

Egyéni:
I. Hegyi János SELE 52
II. Dobos József VTKMSz 50

III. ifj. Fehér József Szolnok m. 48
Csapat:

I. VTKMSz-Browning 135/21 
(Szabó, Dobos, Csonka, Makarész)

II. Szolnok megye 135/18
III. Somogyi Erdész Le 132
Balatonfúzfő, augusztus 24., Vadász Trap Országos Bajnokság 125 ko
rongra

Egyéni:
I Nagy Varga Géza Vasvári SE. 140

II. Nagy Péter VTKMSz * 133
III. Szolga József Velencei Vt. 132

Csapat:
I. Vasvár. SE 325 

(Nagy, Dómok, Krisztián)
II. Velencei-Sárrét Vt. 313 

(Maár, Szolga, Rónai)
III. Kernen Klub 294 

(Kecskés, Kiss. Csuha)
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R ö v id e n  a z  OV ’96

Nagy létszámmal vettünk részt az Országos Vadásznapok '96 
rendezvénysorozat különféle programjain, méltóan képviselve 

a vilj vadásztársaságunkat. • Felszentelték a 
*  VADCOOP zászlaját az OV '96 meg-

nyitóján a Hubertus mise után, amire 
mindannyian büszkék lehetünk. 
Indultunk sok egyéni és csapat
versenyen. a helyezésekről később 
számolunk be. • Zólyomi Ferenc a 
VADCOOP elnöke az OMW 

TQr\ “NIMRÓD" érem kitüntetését
V A O  ^  kapta. • Sikeresen lezajlott a

Területes vadásztársasági tisztség- v 
viselők a bérkilövő VADCOOP-bán" című konferenciánk. • Nagy létszám
mal képviseltük társaságunkat a VKE I. konferenciáján. • Minden tagunk
nak és természetesen a családtagjaiknak köszönjük az aktív részvételt 
és nagy örömünkre szolgált, ahogy szerepeltek, hogy jól érezték magu
kat. Ismét jó volt VADCOOP-osnak lenni 1

VADCOOP BVT. Intéző Bizottsága

ÖNKÖLTSÉGES vadászvizsga 
tanfolyamra új csoportot szervezünk, 

tagoknak jelentkezni lehet: VADCOOP BVT. 
központi iroda -a 185-5543

F e l h ív á s  T a g o k n a k

Továbbra is várjuk közérdeklődésre számot tar
tó információk, tájékoztatók küldését a rendsze
resen megjelenő „VADCOOP H ÍREK” számára, 
hiszen ez a rovat értünk íródik, rólunk szól. 
Ezúton hívjuk fel ismét vadásztársaink figyelmét 
a Magyar Vadászlap előfizetésére, ahol minden 
számban állandó helyet kapunk és naprakész 
információkkal látjuk el tagjainkat. Ez a hetedik 
oldal. Olvassák rendszeresen az .A k tu a litá s o k a t” 

is a kétségtelenül olvasmányosabb, érdekesebb 
írások mellett és így mindenki kellő időben érte
sülni fog mindarról, ami társaságunk működé
séről életéről -vadászati lehetőségek stb.-szól. ( ib >

V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

Bugyi (Szatmári Zoltán Pest-megye) röptetett récevadászat:
október 4., 5., 10., 11., 18.
Tessedik VT. B u g y i fó lvad  récevadászat:
október 12., 19., 26., 31.
Füzesgyarm at VT. (Békés-megye) fé lvad récevadászat:
október 5.
Cserkeszőlő VT. (Jász-Nagykun-Szolnok-m egye) 
fé lvad récevadászat:
október 8., 12., 13., 15., 19.. 20.
ÚJ Világ VT. A bony (Pest-m egye) fé lvad  récevadászat:
október 18., 19., 20.
MAVAD K ft. G yom aendrőd (Békés-m egye) fé lvad  
récevadászat: október 12., 26.
Za lakom ár (Zala-m egye) fácánvadászat:
október 19., 26.
Jánosha lm i P e tő fi VT. (B ács-K iskun-m egye) fácán
vadászat: október 12., 16., 19., 23., 26., 30. de. és du. is I 
Új Erő VT. Nagycserkesz (Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye) 
fácán és m eze lnyú l vadászat: október 19., 26. 
C serkeszőlő VT. (Jász-N agykun-Szolnok-m egye)  
őztarvad vadászat: október végétől hétköznaponként 4 fő

ÖNKÖLTSÉGES VADÁSZATOK (a lodíjat m inden vadász 
egyénileg fizeti):
Vácdukai Szikra VT. (Pest-megye) Vízivad vadászatok:
1996. aug. 1 5 .-tő l- 1997. jan. 15.-ig vadréce,
1996. okt. 0 1 .- tő l-  1997. jan. 15. -ig vadliba,
1996. okt. 21.-től, hétköznap: fácán keresővadászatok.

Minden m eghirdetett vadászaton csak VADCOOP-tagok 
vehetnek részt, a vadászati ütemtervben meghatározott 
feltételek mellett. Bejelentkezések és találkozások, önkölt
séges vadászatoknál térítési díjak stb. az ütemtervünkben 
leírtak szerint, de a központi iroda is készséggel ad felvilá
gosítást a felmerült kérdésekre. Nem VADCOOP-os olva
sóink figyelmébe ajánljuk, hogy társaságunk szívesen lát 
minden hozzánk belépni szándékozó vadászt, sőt a nem  
vadászoknak vadászvizsga tanfolyamot is szervezünk. 
M indenkinek balesetm entes, eredm ényes vadászatot 
kíván az In tézőb izo ttság .

N e m  á r t ,  h a  t u d j u k . . .

A VADCOOP Vadásztársaság Intézőbizottsága 
mindent megtesz annak érdekében, hogy vadásza
tain soha ne forduljon elő baleset, hogy tagjai ered
ményes, jó vadászatokon vehessenek részt. Erre 
kötelez minket a bizalom ami tisztségviselővé tör
tént megválasztásunkkal került kifejezésre és azt 
sem titkoljuk, hogy “kifelé” is ez a legjobb propagan
da, mert ki ne szeretne egy ilyen cégen belül lenni ? 
Szeretnénk nagyon, hogy az 
igen régóta tartó balesetmen
tes vadászataink folyamata 
a most kezdődő vadászati év 
folyamán sem szakadna meg, 
sőt, folytatódjon még az évek 
hosszú során. Vigyázzunk egy
másra, a környezetünkre és tart
suk be a szabályokat melyek 
értünk vannak és nem ellenünk.
Segítsük a vadászatok megbí
zott vezetőit munkájukban hogy, 
megvalósuljon amit szeretnénk.



M IT ER A VAGYON? II.
Az előző számban a vadásztársasá
gok vagyonából a pénzeszközökkel, 
vadgazdálkodási berendezésekkel 
és az ingóságokkal foglalkoztunk. E 
helyütt az ingatlanokat és a vagyon
értékű jogokat vesszük számba.

1. A vadásztársaságok vagyoná
ban általában az ingatlanok a legna
gyobb értéket képviselő vagyonele
mek. Itt is célszerű külön vizsgálni 
a belterületi és külön a külterületi 
ingatlanokat.

A belterületi ingatlanok (vadász
házak. a társaságok székházai, vad- 
gazdálkodást szolgáló épületek és 
építési telkek) esetében az érték 
megállapításának alapja a piaci ár. 
Az értékbecsléshez a környezetben 
fellelhető ténylegesen létrejött adás
vételek árait kell összehasonlító 
adatként használni. Befolyásolja a 
forgalmi értéket az ingatlan fekvé
se, megközelíthetősége, a közműel
látottság. a műszaki állapot és sajá
tos-speciális rendeltetésű ingatla
noknál (pl. hűtőház. takarmány rak
tár) a funkcióváltás lehetősége.

Az értékmcgállapítás során tisz
tázni kell. hogy az ingatlan-nyilván
tartás adatai a való helyzettel egyez
nek-e (tulajdonilap-másolaton), s 
hogy az ingatlanra nincs-e teher 
(jelzálog) vagy korlátozás (elidege
nítési és terhelési tilalom, építési ti
lalom, tulajdoni korlátozás, zárlat 
stb.) bejegyezve. Minden olyan té
nyező, amely lassítja vagy nehezíti 
az adásvételt vagy korlátozza a 
használhatóságot, értékcsökkentő 
tényezőnek számít.

A külterületi ingatlanoknál (va
dászházak. vadászpihenők, vadgaz

dálkodási épületek, termőföld) a 
helyzet legtöbbször nem ilyen egy
szerű. A vadásztársaságok ugyanis 
gyakran a vadászház megvételekor 
csak az épületet vették meg. a kör
nyező telket nem. vagy jobb esetben 
vettek területet is, de az nincs mű
szakilag (telekmegosztás) és jogilag 
(önálló helyrajzi szám) leválasztva, 
vagyis osztatlan közös tulajdonnak 
számít. A jobb későn, mint soha elv 
alapján még most is célszerű az 
ilyen ingatlanoknál a megosztást és 
az önálló ingatlanként való bejegy
zést kezdeményezni. Az önálló in
gatlan korlátozás nélkül értékesít
hető. forgalomképes.

Ha a megosztásra nincs mód vagy 
idő. két szempontot célszerű figye
lembe venni a fentiekben említett 
helyzetű ingatlanok értékelésénél.

Ha az ingatlan (vadászház) köz
úton nem közelíthető meg. akkor a 
szomszéd (erdőgazdaság vagy ma
gántulajdon) köteles tűrni, hogy a 
tulajdonos a területen átjáijon, de 
ezt az ingatlan birtokosának érdeke
it kímélve kell tenni. Ha eközben 
valamely felszerelést vagy berende
zést (üzemi út) kell igénybe venni, 
akkor a fenntartás költségeihez a 
használat arányában hozzá kell já
rulni. Ez az alapja annak, hogy a 
vadásztársaságoktól az üzemi út 
használatáért a tulajdonosok díjat 
kémek (kérhetnek) fenntartási hoz
zájárulás címén.

Az osztatlan közös tulajdonnál 
fontos szabály, hogy a saját tulajdo
ni hányadával bármelyik tulajdonos 
rendelkezhet ugyan, de az egész tu
lajdon feletti tulajdonjog átruházá

sához. haszonbérbe vagy használat
ba adáshoz, megterheléséhez és a 
rendes gazdálkodást meghaladó kö
telezettségvállaláshoz a tulajdonos
társak egyhangú határozata szüksé
ges. Külső vevővel szemben pedig a 
többi tulajdonostársat elővásárlási 
jog illeti meg a tulajdonostárs tulaj
doni hányadára.

A külterületi épületek értékmeg
határozásánál - a korlátozott forga
lomképesség miatt - az újraelőállí- 
tási értékből lehet kiindulni. Kor
rekciós tényezőként az épület mű
szaki állapota, az elhasználódását 
kifejező és a használat időtartamá
val arányos értékcsökkenés (érték- 
csökkentő tényező), valamint az el
végzett karbantartás-felújítás (ér
téknövelő tényező) vehető számí
tásba.

Külön értékelést igényel - ha van 
a vadásztársaság tulajdonában - a 
termőföld forgalmi értékének meg
állapítása. Igazi piac a termőföld 
esetében még nem alakult ki - jól
lehet az árak mérsékelten, de folya
matosan emelkednek az értéket 
elsősorban a termőképesség (arany
korona) és a fekvés határozza meg. 
Célszerű azonban mérlegelni, hogy 
az adott földrészletnek van-e sajátos 
vadgazdálkodási-vadászati szerepe 
is (vadbúvó, bőgőhely stb.). ami le
het független a termőképességtől, 
de a vadászatra jogosult számára je
lentős értékű.
2. Külön megközelítést és vizs

gálatot igényel a vagyonértékű jo
gok (használati jog, bérleti jog, 
telki szolgalom, tartós földhasz
nálat, földhasználat) értékelése. A

tartós használati és bérleti jog kor
látozott rendelkezési jogot jelent. A 
tartós használati jog általában töb
bet ér a határozott vagy határozatlan 
időre szóló (s bármikor felmondha
tó) bérleti jognál. A bérleti jog érté
ket a bérleti szerződés határozza 
meg. Minél több jogot és előnyt 
biztosít a bérbevevőnek, annál 
nagyobb a bérleti jog értéke. Egy 
továbbadható, csak kivételes eset
ben felmondható és alacsony bérleti 
díjfizetés mellett a bérleti jog nyil
vánvalóan többet ér, mint a csak a 
tulajdonos hozzájárulásával eladha
tó, azonnal felmondható és a bérleti 
díj bármikori felemelését megenge
dő bérleti szerződés.

A bérleti és használati jog tényle
ges forgalmi értékének meghatáro
zásához vizsgálni kell a piaci és a 
szerződésben rögzített bérleti díj 
különbözetét. Ha a bérleti díj a pia
ci árnál alacsonyabb, a különbözet a 
megszerzett bérleti jog eredménye, 
s mint szerződés által biztosított 
többletnyereség tőkésíthető. A bér
leti jog gazdasági hasznát és piaci 
értékét az így számított többletnye
reség (haszon) tőkésített értéke mu
tatja.

A vadásztársaság vagyonának ér
tékét tehát körültekintő szerződés- 
kötéssel jelentősen lehet gyarapíta
ni. míg a felületesen, előkészítetle
nül kötött szerződésekkel szerzett 
jogok értéke csekély, elhanyagol
ható.

(folyt, köv.)
Dr. Berdár B é li

SZPONZORÁLUNK, SZPONZORÁLUNK?
Mostanában mindenre nagyon oda kell 
figyelni, mert jószerint semmi sem az, 
ami valójában volna. Nos, valami ilyes 
minek lehetünk tanúi az Országos Va 
dásznapok „támogatóinak' listáját bön
gészve. A támogatásért köszönet jár. ez 
kétségtelen, és megkülönböztetett tisz
telet mindazoknak, akik anyagi erőikhez 
mérten e jeles napokat kisebb nagyobb 
összegekkel támogatták. Fontosságát - 
gondolom - egyetlen vadásznak sem kell 
különösebben hangsúlyozni. A gond a 
különböző trükkökkel van, amelyekről 
hallgatni igazán kár volna, hiszen merő
ben új és szokatlan a szponzorálás ilye
tén formája. A Nimród Dublé vadászból! 
ugyanis egymillió forint értékű vadász
csekkel támogatta az országos rendez 
vényt, amely egy szórólap letéphető ré
sze volt, és így jutott el minden megyé

be Volt, ahol ajándékba adták, másutt 
tombolán húzták ki, vásárlási utalvány 
ként. Egy-egy csekk 1000 forint névér
tékre szólt, de a nyertes csak addig örül 
hetett. amíg el nem olvasta. Ugyanis az 
ezer fonntos csekket csak akkor válthat 
ná be, ha tízezer forint felett vásárol, és 
akárhány csekkje van neki, csak egyet 
fogadnak el a „bőkezű' támogatók. Vagy 
is magyarán: az égvilágon semmivel 
nem támogatták az Országos Vadászna
pokat. annak közös költségeit, viszont 
minden megyébe bérmentve eljutott a 
szórólapjuk. Megtámogatva végül is a 
mintegy 30 százalékos érrésből az lenne 
aki legalább tízezer forintot a boltjukban 
elköftena Egyébként a „csekk' szó - ha 
már egyszer ennek nevezték - az értel
mező szótár szerint; (ang.l 1. vmely pénz
intézetre szóló utalvány meghatározott

összegnek a kifizetésére 2. biz. átutalási 
befizetési lap. Ennyi. Egyébként ez a há
mozott luftballon tipikus esete, amelyről 
az embernek óhatatlanul az alábbi törté
net jut az eszébe Az átkosban. a hideg 
háború idején a Góliát óriásbálnát végig 
vitték az egész országon, és csak a tévő 
zás után derült ki. hogy rakétaszálfító 
talpra szerelték és így derítették fel, 
hogy hol lehet végighúzni, merre van al
kalmas közút. A kinyitható ajánlkozó le
porelló első oldalán megkülönböztetett 
színnel nyomva az olvasható, hogy „aján
dék csekk' és „forduljon hozzánk biza
lommar. Sem ajándék lónak, sem aján
dék csekknek nem kell nézni a fogát, de 
ezek után a bizalmam - amely eddig 
rendületlen volt - módfelett megingott, 
mert palira vettek, első nekifutásra. Úgy 
gondolom ugyanis, hogy egy vadászból-

tő iránytű volna a ^tos részére is alapvető iránytű 
vadászetika, amely alapján nem csapjuk 
be egymást semmivel. Ha támogatjuk a 
vadásznapot, akkor azt támogatjuk, és 
nem pedig a tízezres vásárlót. Az üzlet 
nek ezt a részét azonban bizonyára a ke 
reskedók etikája szabályozza, amelyhez
- bevallom - nem értek. Csak már tele 
van a hócsizmám a „Home Shopping'- 
szerű trükkökkel, amikor is mázsa ara
nyakat, autót, mifenét nyertem, ha vá
sárolok egyébként eladhatatlan műmü- 
lyűröket, garmadával. Szólnak mindezek 
a nagytiszteletű szervezőbizottságnak is, 
mert joggal háborodhatnak föl azok. 
akik ténylegesen időt, pénzt áldoznak ar
ra, hogy mindenki jól érezze magát. És 
eddig igen jól megvoltunk mindenféle 
mesterkélt trükkök nélkül is.

HoZso
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ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK ’%
Ötödik alkalommal mozdult meg a vadász
társadalom színe-java, ki mint vadász napi 
szervező, résztvevő, drukker vagy netán el
lendrukker. Az idei jubileumi rendezvény 
is bővelkedik sikerekben, kudarcokban, 
voltak igen derűs pillanatok, de nagyon sok 
helyen volt ború is, hiába emelte égnek te
kintetét a pápa győri miséjén, a szokásos 
„égi áldás" most sem maradt el. A megyei, 
regionális és helyi szervezők kérésére az 
eddigiektől eltérően két hétvégére bővült a 
rendezvények ideje. így méltó helyre kerül
tek a vadásznapi programok.

Lelkes vadászként és egyben az Országos 
Szervező Bizottság titkáraként legalább 
olyan fontos esemény nek értékelem rendez
vényeinket. hiszen ez az egész vadásztársa
dalom ünnepe, amely nyitott, és így a kí
vülállók is bepillanthatnak mindennapja
inkba. Különösen fontos ez a közönségkap
csolat a vadászok megítélése szempontjából 
napjainkban a vadászati jog gyökeres válto
zása miatt.

Az Országos Vadásznapok "96 központi 
megny itó ünnepségére Benedek Fülöp föld
művelésügyi államtitkár ünnepi köszöntőjé
vel - augusztus 31-én, a Naturexpo *96 kiál
lítás keretében került sor. Ehelyütt a föld
művelésügyi miniszter elismerő oklevelé
ben részesült dr. Tóth Sándor. A magyar 
vadgazdálkodásért és vadászati kultúráért 
FM-különdíjat kaptak: Búzás Ferenc, dr. 
Csányi Sándor, dr. Egyed István, dr. Faragó 
Sándor. Hangai István, dr. Heltay István. 
Kovács Imre. id. Mesterházy Lajos, dr. 
Nagy Emil. Rakk Tamás, vitéz Várv József.

fcchtol János, az OMVV fótitkára adta át 
a közelmúltban alapítón Magvar Nemzeti 
Nbdászrend kitüntetést, melyet az alapító 
testület első alkalommal Kittenberger Kál
mánnak adományozott poszt-mortem kitün
tetésként. A kitüntetést és a vele járó
100 000 forintos díjat a Nagymarosi Ön- 
kormányzat nevében Vfcres László alpolgár
mester vette át. Az O M W  elnöksége a 
vadgazdálkodásban, vadászatban, a vadá
szati kultúra ápolásában, a vadkercskcde- 
lemben kifejten tevékenységük elismerésé
ül Nimród Vadászérem kitüntetésben része
sítene: Bánffy Györgyöt, dr. Mezcy Ká
rolyt. Tálosi Istvánt, dr. Széchenyi Zsig- 
mondnét, Steitné Lendvai Zsuzsannát, dr. 
Kiss Ernőnél. Adám Jenőt, Gyenge Lász
lót. Zólyomi Ferencet.

A Vadászati Kulturális Egyesület elnöke, 
dr. Hautzinger Gyula Hubertus Kereszt ki
tüntetéseket adón át az eddigi Országos Va
dász napok szervezésében kiemelkedő mun
kát végzőknek. Arany fokozat: Bencze 
András, dr. Csorna Antal. Komonnay 
Zsombor, Ivusza Tamás. Marics Mátyás. 
Vbrga Gellért. Ezüst fokozat: dr. Faragó 
Sándor. Kővári Ferenc, Kristó László, ft> 
mázy Ágoston. Roncnhoffer Attila. Szaba
di István, Szendrei Mihály. Szenté László. 
Vadas Sándor.

A megnyitót követően Szent Hubertus

Misét celebrált Horváth Zoltán atya. a Kő
bányai Szent László Plébánia káplánja. Ezt 
követően szentelték fel a Vbdcoop Bkvt. 
zászlóját, dr. Nagy Endréné zászlóanya je
lenlétében. Az egész napos programot szí
nesítene a kutyás, soly mász és íjász bemu
tató. az Országos Vad pörköltfőző Verseny, 
valamint az Országos Koronglövő Baj
nokság.

A másik legnagyobb tömeget mozgósító 
rendezvényt ugyancsak 31-én tartották So
mogy megyében. Lábod-Nagysallér hely
színen. A kellemes, napos időben mintegy 
8000 látogató jelent meg. Szakmai szem
pontból igen jól sikerült a vadászfórum, 
amelyet dr. Mikó Zoltán FM főosztály veze
tő-helyettes tartón. A rendezvény csúcs
pontjának a 6-os lottó helyszíni húzása bi
zonyult. y  r\ |

A Komárom-Esztergom megyei Vadász- 
napok szervezője a Tardoii Bérkilövő Va
dásztársaság volt. Az első napoc őket sem 
kímélte az eső. így a Kufoirházba szorultak 
be, ahol rangos tntfea-, vadászai és képtő- 
művészeti kiállítást tekinthettek meg az ér
deklődők. A szervezőtar utóbbi évek leg
sikeresebb ✓ , rendezvényeként értékeltéi 
programjukat, amelyen 600-an vettek reszt.

A Heves megyei \&dásznapokat ftrád- 
furdőn. a Kastélyparkban és a Hungucst 
Szálló Nagytermében rendezték. A szerve
zők színes programot állítottak össze: kür
tösök térzenéé, kétnapos Hubertus Mise. 
íjászbemutatő. vadfőzés, kóstolás, tfedász 
festő és grafikus kiállítása, vadászbál. A 
rendezvényeket 3-400 Jő tckiotenc meg:, 
amelynek többsége szimpatizáns volt.

Pest megyében a Püspokszilágv melletti 
Szóri-völgyben igen jól sikerült a vadászok 
és katonák közős rendezvénye, mivel a 
szervezőknek sikerült összehangolni a va
dásznapi programjukat a régi hagyományo
kon alapuló Laktanyabúcsúval. A népünne
pély hangulatát fokozta a számtalan vasán 
mutatványos, árus. sörsátor. így a 4-5000 
fős közönség igazolta sikerét.

Tolna megyében a Sióagárdi Lőtéren 
megrendezett Vbdásznapra közel 500-an 
jönek el. köztük jelentős számú szimpati
záns.

A Veszprém megyei Vadásznapokat a 
Kittenberger Kálmán Növény- és VMas- 
parkban rendezték meg mintegy 400 fő 
részvételével. Erdélyi vendégei is voltak, a 
Kovászna megyei Vadászszövetséget 22 fő 
képviselte. A program éjféltől hajnali öt 
óráig foly tatódott a Juventus Rádió kihelye
zett stúdiójában, ahol a meghívott szakem
berek élő adásban válaszoltak a betelefoná- 
lóknak.

Az Országos Magyar Vadászati Védegy
let szeptember 6-7-én Szombathely-Óla
don, a Hermán Ottó Mezőgazdasági Szak- 
középiskolában rendezte meg az V. Orszá
gos Ifjúsági Vadászvetélkedőt a hét erdész 
és vadász szakmát oktató szakközépiskola 
3-3 fős csapata részvételével. A Védegylet

Vándorserlegét idén Csöng rád csapata 
nyerte el 92 ponttal. Szombathely és Hajdú- 
böszörmény egyaránt 89 ponttal a II. helyen 
végzett. Az egyéni verseny győztesei: 
Manajlovics Ferenc. Hajdúböszörmény, 
Farkas Sándor Szombathely. Zsiga László. 
Mátrafúred. Genáhl Krisztián, Szeged, 
Almási Csaba. Csongrád, Subecz Zsolt, 
Hajdúböszörmény.

Szeptember 11-én 11 megyében rendeztek 
vadásznapokat. Bács-Kiskun megyében Ba
ján a Petőfi sziget adott helyet a vadásznapi 
rendezvényeknek. A hideg, szeles idő elle
nére megközelítőleg 1300 fő. főleg vadá
szok vettek részt családtagjaikkal a rendez
vényen.

Békés megyében, a Dobozon megrende
zett kétnapos rendezvényen végig esett az 
eső. Ennek ellenére a skeetlöűészcten 116 
versenyző vett részt, a különféle rendezvé
nyekre körülbelül ezren voltak kíváncsiak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a köz
ponti rendezvényeket Bodrogközben. Kar
osán rendezték 9 helyi és egy vendég szlo
vák vadásztársaság szervezésében. A hűvös 
idő ellenére a 6-700 résztvevő igen jó han
gulatban szórakozott. A megyében ugyan
azon a napon még két helyszínen, az Arlói 
tónál 1300 fó) és TáU)»-Hidcgluíton (150 fő) 
*>!t rendezvény? «

Csongrád megyein az idén ii Ásotthal
mán gyülekezett a hővös idő ellenére mint
egy 1500 érdeklődő. Szerencsére az cső el
maradt. és így jól sikerült a trap- és a terep- 
vadászat-lövészet.

A Fejér Megyei Vidásznapokat Dunaúj
városban az Al*6-Dunaparton rendezték 
meg. hideg, vek*, esős időben. Ennek el
lenére 500-KXX) fő gyűlt össze a Hubertus- 
misén. a lovas- és íjiszbemutatón.

A Hajdú-Bihar megyei rendezvényeknek 
a Nagyrábédi Petőfi Vadásztársaság volt a 
házigazdája Füsti kastély nevű vadászházá
val és környékével. Az egész nap szüntele
nül szakadó eső ellenére több százan voltak 
jelen, főleg a lövészverseny iránt tanúsítot
tak nagy érdeklődést.

Balassagyarmaton rendezték meg a Nóg- 
rád Megyei Vadászok Ünnepét. Az egész 
napos eső miatt közepes volt az érdeklődés, 
de a résztvevők száma így is elérte a 
600-1000 főt. A vadászati, vadgazdálkodá
si, természetvédelmi és trófeakiállítást ok
tóber végéig tekinthetik meg az érdeklő
dők. Ezen a rendezvényen is érződött már a 
vadászok bizonytalansága, főleg az idős. 
nyugdíjas korosztály részéről.

Szolnok megyében két helyszínen ren
dezték meg a vadásznapokat. Az egyik 
helyszín a tiszafüredi Matróz Kemping 
volt. ahol a szakadó eső ellenére közel fél- 
ezren vettek részt. A 9 helyi vadásztársaság 
által szervezett terepkorong lövészeten 30 
versenyző vett részt, 8 csapat indult a főző- 
versenyen. A másik helyszínen. Jászjákó- 
halmán 14 vadásztársaság képviseltette ma
gát. Programjuk hasonló volt. szerencsé
jükre az idő kegyesebb volt hozzájuk. A

600 fő körüli közönség igen jó hangulatban 
ünnepeke meg a vadászok napját.

A vasi vadászok napját Vasváron, a Csó- 
nakázó-tó környékén rendezték meg. A 
Szent Hubertus-misét az ősbükkösben álló 
Szcntkúti Kápolnában celebrálták. A műve
lődési házban a házigazda Vasvári Petőfi 
Vadásztársaság rendkívül színvonalas 
vadászat- és természetvédelmi kiállítást 
rendezett.

A Zala megyei vadásznapi rendezvény 
ugyancsak megér egy misét, mivel a Bak- 
Sohollári völgyben megrendezett találkozó
juk sorrendben a VII. volt. s így a vadász
napok bölcsőjének is tekinthetjük. Az idő
járás is kegyes volt hozzájuk, csodálatos 
napsütéses idő köszöntött rájuk. így a 3000 
főre becsült közönség igen jól érezhette 
magát.

A Felsőtiszavidéki Vadgazdák Szövetsége 
a székelyi lőtéren rendezte meg vadásznap
jukat. A skcet-. trap- és torony kakas ver
senyre az 5 megyéből 38 versenyző neve
zett. a kétszáz fős vendégsereg késő délutá
nig szórakozott.

Szeptember 8-án az Országos Záróren
dezvényen kívül még két megye szervezett 
vadásznapokat.

A Kisalföldi Vadászszövetség Győrezcnt* 
ivánban. a Kertvárosi lőtéren rendezte 
programját, melyet a pápalátogatás miatt 
igencsak meg kellett kurtítaniuk, a résztve
vők száma 300 körül alakult.

A Soproni Tájegységi Szövetség a hűvös, 
esős idő miatt az egyetemi sportcsarnokban 
ünnepelt. Az 5-700 fős közönség zöme va
dász és egyetemi hallgató volt. de igen sok 
szimpatizáns is részt vett a rendezvényen.

A vadásznapok országos záróünnepségét 
Baranya megyében, a Mecsek hegység 
egy ik legszebb völgyében, a festői környe
zetben lévő sikondai Lovastanyán rendezték 
meg. Az ünnepséget dr. Suchman Tamás 
miniszter. Az OMVV elnöke nyitotta meg. 
Ezek után Nimród és Hubertus Kereszt ki
tüntetések átadására került sor. Az utóbbi 
kitüntetést adományozták a Baranya megyé
be 10-15-20 éve rendszeresen visszajáró 
több nyugati vendégvadásznak. A viharos, 
szeles időben az FM szakembereinek köz
reműködésével fórumot rendeztek a vadá
szatról. Közben solymász-, vadászkutya- és 
íjászbemutató szórakoztatta az ezer fő körü
li vendégsereget.

Összességében az idei rendezvények po
zitívan értékelhetők, azok sok új és hasznos 
elemmel, ötletekkel bővültek. Hozzákíván
kozik még az értékeléshez, hogy a rendez
vények sikere leginkább a szervezőkön és a 
szervezésen múlik, az esetleges kudarcot 
nem lehet csupán az időjárás és a közhan
gulat terhére felróni. Végezetül ezúton kö
szönöm meg valamenny i résztvevő nevében 
a szervezők önzetlen, példamutató munká
ját. melyre jövőre is számítunk.

Kristó László
OSzB titkára
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K ÉRDÉSEK , A M IR E Á JOGÁSZ VÁLASZOL
DR. MIKÓ ZOLTÁN ROVATA

SZERKESZTŐSÉGÜNK 17 KÉRDÉST JUTTATOTT EL DR. MIKÓ ZOLTÁNHOZ

1. Miért ilyen részletes, azonsa beho
zott a törvény?
Földtulajdonhoz kötött vadászati jog esetén 
a vadászati jogra vonatkozó szabályozás je
lentős része polgári jogi jogviszonyokat 
érint. Ezen túlmenően csak törvényi szintű 
szabályozással lehet eltérni az államigazga
tási eljárás általános szabályaitól. Végezetül 
véleményem szerint számos olyan, elsősor
ban vadvédelmi célú rendelkezés is találha
tó a törvényben, amely vélhetően hosszú tá
von érvényesülni fog. A törvényi szintű sza
bályozás pedig stabilitást visz a vadászati 
jog rendszerébe. A szakmai szabályokhoz 
benyújtott pontosító indítványok pedig arról 
győztek meg. hogy azok inkább gazdagítot
ták. és szakmailag megalapozottabbá (ették 
a törvényt.

2. Hogyan keli igazolni a föld tulajdon
jogát?
Tulajdoni lappal, ideértve a tulajdoni lapon 
széljegyzett adásvételi szerződést is. kár
pótlási árverési jegyzőkönyvvel, földkiadó 
bizottság határozatával.

3. A kárpótlási törvény aranykoronában 
adta meg a résztulajdonokat, hogyan lesz 
ebből hektárban meghatározható va
dászterület?
Amennyiben a részarányként nyilvántartott 
földek elkülönítése és földkiadó bizottság ál
tal történt kiadása már megtörtént, úgy a tu
lajdonjogot az előzőek alapján lehet igazolni. 
Minden olyan esetben, ahol ennek még nem 
tettek bármilyen okból eleget, úgy vélemé
nyem szerint a jegyző törvényes képviseleti 
joga érvényesül, figyelemmel arra, hogy 
részarány esetében konkrét földterület tulaj
donjogát a tulajdonos még nem tudja igazol
ni. A szövetkezetét megillető földhasználat 
pedig automatikusan nem jelenti a tulajdo
nos nevében jogok keletkeztetését, kötele
zettségek vállalását eredményező jognyilat- 
kozat-tételie való meghatalmazást.

4. Miért március 1-je a vadászat-vadgaz- 
dálkozás éves fordulónapja?
Ennek szakmai indokai vannak. A nagy
vadvadászati idény utolsó hónapjai január- 
február hónapra esnek. Márciusban pedig a 
szalonka vadászatával kezdődhet az új vadá
szati idény. E módszer a vadászati statiszti
kát is megbízhatóbbá teszi.

5. Kinek kell kezdeményezni a földtulaj
donosok társulását?
Bárki kezdeményezheti a törvény 14. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, feltéve, ha 
a tulajdonosok legalább egy harmadának a 
meghatalmazásával rendelkezik. Elvileg 
nem kizárt, hogy valaki esetleg ezt az egy
harmados szabályt nem tartaná be. azonban 
fel kell hívni a figyelmet, hogy a hirdet
ményt az érvénytelenség terhe mellett leg
alább 30 napig ki kell függeszteni, és ezen
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időszak alatt valamennyi ellenérdekelt - ha 
akarja - megteheti a szükséges ellenintéz
kedéseket. vagy a határozathozatalkor le
szavazza a hirdetményt közzétevőt.

6 M i indokolja, hogy az I. fokú határo
zat ellen nem lehet fellebbezni?
A kérdés téves, ha a jogorvoslat kizárását 
értik alatta. A 98. § (4) bekezdés speciális 
jogorvoslatot tesz lehetővé az I. fokú hatá
rozat ellen, amely éppen az eljárás meg
gyorsítása érdekében lehetővé kívánja ten
ni. hogy az I. fokú határozatot a közigazga
tási bíróságnál keresettel megtámadják. A 
határozat bíróság előtti megtámadására pe
dig csak akkor van mód. ha a határozat jog
szabályt sértett. Ha az I. fokú határozat 
nem sértett jogszabályt, ebben az összefüg
gésben a törvény okafogyottá teszi az 1. fo
kú határozat elleni felettes szerv, a Földmű
velésügyi Minisztérium által elbírált felleb
bezést.

7. Felfüggesztheti-* a bíróság tárgyalás 
előtt az I. fokú határozat végrehajtását?
Az államigazgatási eljárás általános szabá
lyairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (3) 
bekezdése értelmében a fél a keresetlevél
ben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. 
Erről a bíróság határoz.

8. Ha a bíróság felfüggeszti az I. fokú ha
tározat végrehajtását
- ki fog vadászni a területen?
-k i viseli a vadászat-vadgazdálkodás 
költségeit?
- ki fizeti a vadkárt?
- ki fizeti a vad és gépjármű ütközés kár
tételét?
- stb.
A törvény 6. § (2) bekezdése értelmében 
társult vadászati jog esetén vadászatra jogo
sultnak a vadászterület tulajdonosainak kö
zösségét kell tekinteni. A 7. § (2) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a vadászatra jogosult 
az őt megillető vadászati jogot az e törvény
ben foglaltak alapján köteles gyakorolni 
vagy hasznosítani. A 12. § a) pontja értel
mében a tulajdonosi közösség nevében an
nak képviselője jár el. Amennyiben a tulaj
donosi közösség netán nem tenne eleget 
törvényben foglalt kötelezettségének, akkor 
a vadászati hatóság a 27. §-ban foglaltak 
alapján a vadászati jog kényszerhasznosítá
sáról határoz. Ebbe a vadászati jog kény
szerhaszonbérbe adása is beletartozik (27. § 
(1) bekezdés b) pont].

9. K i fogja elosztani a földtulajdonosok 
között a bérleti díjakat
- ha nincs közös képviselő, mert a jegyző 
nyilatkozott a földtulajdonosok helyett?
- ha van közös képviselő, aki csak a föld
tulajdonosok 51 százalékát képviseli?
A jegyző törvényes képviseleti joga és a va
dászterület tulajdonosi közösségének kép-
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viselete két teljesen, egymástól független 
jogintézmény. A jegyző csak a 14. § (3) be
kezdése szerinti esetben jár el törvényes 
képviselőként. Abban az esetben, ha ilyen 
körülmények között a jegyző az 51^-os tu
lajdoni hányadot képviselné, a jegyző egy
személyiben is hozhat olyan határozatot, 
amely a tulajdonosi közösség egészének 
képviseletéről szól. Ez a határozat azonban 
már nem a jegyző törvényes képviseleti jo
gát jelenti. és nem is kell. hogy ezt a felada
tot a jegyző magára vállalja, különösen, ha 
talál arra alkalmas személyt. Az elszámolá
si kötelezettség - megválasztási szavazat- 
aránytól függetlenül - pedig elsősorban a 
tulajdonosi közösség képviselőjét terheli, 
ezt követően pedig a tulajdonos képvise
lőjét.

10l A vadgazdálkodási bírság, szabály
sértés.
- K i a feljelentő?
- Megtámadható-e a vadgazdálkodási 
bírságot elrendelő határozat?
A vadászati hatóság valamenny i olyan tény
állást. amely vadgazdálkodási bírság kisza
básának alapjául szolgálhat, saját hatáskör
ben jogosult ellenőrizni. így ebből követke
zően a vadgazdálkodási bírságról hivatalból 
határozatot kell hozni. A határozat ellen az 
általános szabályok értelmében részben ál
lamigazgatási úton. részben pedig a közi
gazgatási bíróságok útján jogorvoslat vehe
tő igénybe. Az I. fokú határozat ellen a fel
lebbezést felettes szervként a Földművelés
ügyi Minisztérium bírálja el. míg a köz- 
igazgatási határozat bírósági megtámadá
sának illetékességét az I. fokon eljárt köz- 
igazgatási szerv székhelye állapítja meg 
(lásd részletesen a Pp. 326. §-át). A köz- 
igazgatási bíróság I. fokú határozata ellen 
szintén fellebbezést lehet beny újtani. Az ál
lamigazgatási eljárás általános szabályairól 
szóló 1957. évi IV. törvény 73. § (1) bekez
dése értelmében a bíróság az államigazga
tási határozatot jogszabálysértés megállapí
tása esetén hatályon kívül helyezi és - szük
ség esetén - az államigazgatási szervet (va
dászati hatóságot) új eljárásra kötelezi.

11. Miért változott az elviselendő vadkár 
mértéke 10 százalékról 6 százalékra?
A kérdésre jogi választ nem tudok adni.

12. Kell-e a tervezett teríték alapján vad
védelmi hozzájárulást fizetni a saját te
nyésztésű fácán, réce, vaddisznó stb. 
után, amikor annak minden költségét a 
vadászatra jogosult állja?
A törvény 82. §-a a vadvédelmi hozzájáru
lás fizetésénél nem tesz különbséget akö
zött, hogy a vad tenvésztettnek minősülé 
vagy' sem. A hozzájárulást pedig az éves 
vadgazdálkodási tervben szereplő teríték- 
tervekben jóváhagyott darabszám. és nem 
pedig a vadászterületre kihelyezett darab
szám alapján kell megállapítani.

A 82. § (2) bekezdésének a) pontja az apró- 
vadfajok között a récét nem sorolja fel, így 
azután vadvédelmi hozzájámlást sem kell 
fizetni. Azt nem vitatom, hogy a telepítési 
költséget a vadászatra jogosult fizeti, azon
ban a 82. § (1) bekezdése értelmében a vad
védelmi hozzájárulás bizonyos állami fel
adatok költségeihez való hozzájárulás fede
zetéül szolgál.

L3. A tenyésztés után a vadászterületre 
kihelyezett fácánnak csak „x " százalékát 
lehet elejteni, minden évben „y "  száza
lék a területen marad, amely a törvény 
szerint állami tulajdonba megy át. A kö
vetkező esztendőben ezután már fizetni 
kell a hozzájárulást. Etikusnak tartja ezt 
az eljárást?
Az eljárást jogszerűnek tartom.

14. M it tehet a vad védelmében az a föld
tulajdonos, aki március 1-jétől a saját 
földjén kíván vadászni, és rendelkezik 
valamennyi előírt feltétellel, hogy a föld
tulajdonán jelenleg vadászók ne irtsák ki 
a vadat?
Tervezzük, hogy az átmeneti időszakban 
kibővítenénk a vadászati hatóság vadászati 
tilalom elrendelési jogát.

15. M it tehet a jelenlegi vadászatra jogo
sult, hogy a földtulajdonosok ne akadá
lyozzák meg a vadászatát?
Ha jól emlékszem, két vagy három évvel 
ezelőtt pontosan ennek az újságnak a ha
sábjain nylatkoztam arról a felismerésem 
ről, hogy a vadászati jog még hatályos 
rendszere ezt a kérdést megnyugtatóan nem 
tudja rendezni. Az új vadászati törvény vé
leményem szerint ezt a kérdést már meg
oldja (lásd annak 77. §-át).

16 A leendő földtulajdonosokból szerve
ződött vadásztársaságok érdekeit ki kép
viseli, egyeztetési kötelezettsége van-e ve
lük szemben a vadászati hatóságnak?
A vadásztársaságok érdek-képviseleti szer
vei csak a vadászterülethatár-javaslat kiala
kításában működtek közre. Ezt követően a 
törvény sem előnyös, sem hátrányos meg
különböztetésben nem részesít egyetlen va
dászati érdek-képviseleti szervet sem. 
Egyébként a vadászati hatóságnak a törvény 
szerint semmilyen további egyeztetési köte
lezettsége nincs az érdek-képviseleti szer
vekkel, kizárólag az államigazgatási eljárás 
általános szabályai, valamint e törvény 
alapján jár cl.

17. A jelenlegi vadászszövetségek a jelen
legi vadásztársaságok érdekképviseletét 
látják el... a törvény szerint ez a képvise
let ellenérdeket szolgál az új vadászatra 
jogosultakkal szemben... mégis ők vesz
nek részt az egyeztetéseken.
Úgy érzem, hogy a 16 kérdésnél a választ 
már megadtam.
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Az igazság odaát van?
Lapunkban - és más lapokban is - többször 
írtunk arról a borotai (Bács-Kiskun megye) 
iszonyú tragédiáról, amikor is a 60 éves 
Soós Mihály, engedély nélkül tartón kis
puskájával. óznék nézve, fejbe lón egy ti
zenkét éves kisfiút, aki testvérével a gabo
natáblában játszott. Az elsőfokú ítéletben 
mindössze két és fél évet kapott, amelyet 
másodfokon - a körülmények figyelembe
vételével - kettőre enyhítettek. Ám ezt sem 
kellett leülnie a tettesnek, mert próbára bo
csátással megúszta. Az „ítélet" minden túl
zás nélkül országos felháborodást keltett 
mind a vadászok, mind a nem vadászok ré
széről. Aláírásgyűjtés kezdődött, levelek 
százait írták jóérzésű emberek, egész egy
szerűen azért, mert senkinek nem lehet 
ilyesmibe belenyugodni. Különösen nem 
egy ilyen vészterhes időben, amikor szinte 
bármelyikünkkel előfordulhat ilyesmi. És. 
ha már a törvény szigorára sem lehet számí
tani. akkor joggal érzi magát becsapva az 
adófizető állampolgár. Példaként, terjedel
mi okokból, csupán egy részlet Ács Viktor- 
né (Kecskemét) dr. Vtttagh Pál igazságügyi 
miniszterhez írt leveléből.

„Közel 72 éves vagyok, anya és nagyanya. 
Sokgyermekes családból (10 gyerek) szár
mazom. Sajnos, néhány testvérem már 
anyánk életében meghalt. így láthattam azt 
a kifejezhetetlen fájdalmat, amit anyánknak 
kellett átélnie egy-egy gyermeke elvesztése 
miatt. így együtt tudok érezni azzal az 
anyával, akinek gyermekét agyonlőtte egy 
orv vadász.

Mint a mellékelt újságkivágások tükrö
zik. mindenki példás büntetést várt. Ezzel 
szemben itt olvasható, hogy gyakorlatilag 
semmi büntetést nem kapott a gyilkos. Hát 
hova jutunk így. Miniszter Úr? Már az első 
ítélet is megdöbbenést keltett.

A Megyei Bíróság döntése felháborító. 
Felháborító, hogy a tettes alkoholista mi
volta mentő körülmény. Ha annyira elbu- 
tult. mint a bíróság megállapítja, hogyan le
hetséges. hogy gépkocsivezetésre van jogo
sítványa? Mi a különbség az emberélet kiol
tása szempontjából az irányba leadott és a 
célzott lövés között. Hazugság, hogy nem 
ismerte fel. hogy a gyermeket lőtte meg. 
Ugyanis vadászni ment. a határba. Lát
ta. hogy a lövése talált. így odament volna 
felvenni a meglőtt őzet. hiszen azért járt 
ott. De mivel látta, hogy gyereket lőtt meg, 
aki mellett ott volt a testvére, ezért mene
kült a helyszínről, mint azt minden gyilkos 
teszi.

Felháborító az indoklás is. hogy egészsé
gi állapota miatt nehezen viselné a börtönt. 
Hát az lenne a jó, viselje csak minél nehe
zebben. Tessék elgondolni, hogy az anya 
milyen nehezen viseli gyermeke elveszté
sét. Még jó, hogy nem üdülőbe utalta a bí
róság (jutalomként) a gyilkost.

Az sem lehet enyhítő körülmény, hogy 
jelentős az időmúlás. Kérdezem, miért húz
ták el a bíróságok 3 évig az ügyet?

Miniszter Úr! Az ilyen ítéletek végtelenül 
sokat ártanak a bíróságok tekintélyének. 
Nem kevesen vannak, akik úgy vélekednek, 
hogy akinek pénze van, az a törvény felett 
áll. Sztárügyvédek - pénzért - mindent el 
tudnak intézni. Példa lehet erre. hogy még 
egyetlen konupciós. milliárdos sikkasztá
sok. lopások ügyében egyetlen elrettentő 
bírósági ítélet sem született.

Másoknak az a véleményük, hogy odaju
tottunk. mint Olaszország. Félnek a bírók a 
bűnözőktől. Tüdjuk a hírekből, hogyan 
uralják ott a maffiák, klánok a bíróságokat 
is. Az igazságra törő bírákat irgalmatlanul 
kivégzik a bűnözők. Itt tartunk mi is?

Tisztelt Miniszter Úr! Bár gondolom, 
hogy levelemet nem Ón fogja elolvasni, 
mégis kérdezem: nem kellene ebben az 
ügyben perújrafelvételt elrendelni. Már 
csak az igazságszolgáltatás tekintélye érde
kében is.

Ha szükséges, vállalom, hogy néhány 
nap alatt többszáz aláírást is gyűjtök...”

A Miniszter válasza:
....Az igazságügy-miniszter úrhoz üt leve
lére - megbízásból - a következőkről tájé
koztatom:

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 45. paragrafusa 
szerint a Magyar Köztársaságban az igazság
szolgáltatást a bíróságok gyakorolják, az 50i 
paragrafus (3) bekezdése pedig akként ren
delkezik. hogy a bírák függetlenek, és csak 
a törvénynek vannak alárendelve.

Ebből pedig az következik, hogy az igaz- 
ságügy-minisztemek - sem miniszteri, sem 
országgyűlési képviselői jogkörben eljárva 
- nincs semmilyen jogszabályi vagy más 
felhatalmazása arra. hogy jogerős bírósági 
határozatot felülvizsgáljon és megváltoztas
son. vagy arra más igazságügyi szervnek 
utasítást adjon.

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. tör
vény rendelkezései szerint a másodfokú bí
róság határozata ellen felülvizsgálati indít
ványt lehet benyújtani, amit a Legfelsőbb 
Bíróság bírál cl. A terhelt (elítélt) terhére 
csak az ügyész nyújthat be ilyen indítványt.

Az elítélt terhére perújítási kérelmet 
szintén csak az ügyész terjeszthet elő.

Az igazságügy-miniszter sem felülvizs
gálati indítvány, sem perújítási kérelem elő
terjesztésére nem jogosult.

Kérem a fentiek szíves tudomásul véte
lét...”

Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, de 
ez - mondjuk meg nyíltan - senkit nem 
nyugtat meg, sőt... egyre idegesebbek va
gyunk. a jogos félelmeinkről már nem is 
szólva. Nem lehet ugyanis belenyugodni 
abba. hogy minden „fordítva van beköt
ve” ; a bűnós elnyeri méltó jutalmát, a meg
érdemelt büntetés helyett. Akadnak azért 
olyanok is - egyre nagyobb számban 
akik állampolgári kezdeményezéssel igye
keznek tenni valamit azért, hogy a helyzet 
változzon és a gyilkos elnyerje méltó bünte
tését. mert az áldozattól éppen a legszen
tebb alkotmányos jogát vette cl valaki: az 
életét. Tóth Tamás vadásztársunk, a sár- 
szentmihályi polgármester, akinek egyetlen 
vadász fiát terítették le orvul a gazfickók 
golyói az emlékezetes székesfehérvári va
dászgyilkosság idején, már több mint het
venezer aláírást gyűjtött össze a köztórvé- 
nyes bűnösök halálbüntetésének visszaállí
tására. Cím: 8143 Sárszentmiklós. Fő u. 
54. Aki úgy gondolja, hogy segíteni akar. 
kérjen tőle gyűjtőivel. Az ívet egyébként 
szerkesztőségünk minden munkatársa és is
merőse aláírta, mert senkinek nem hisszük, 
nem hihetjük el. hogy mindezekkel együtt 
lehet és kell élni.

H. 7 a.

Nem igaz, hogy nincs m it tenni!
A jelenleg érvényes egységes szerkezetbe foglalt FM-rendelettel (8/1993 és 38/1995) módo
sított vadászati rendelet tavalyi módosításával beiktatott 9. sz. melléklet - amelyben minden 
vadfajnak értéke van - sokakat megörvendeztetett. Ám az ott szereplő, vadgazdálkodási ér
tékként feltüntetett összegek csak a vadvédelmi bírósággal kapcsolatos hatósági eljárásban 
irányadóak, a büntetőeljárásban nem. A lopás minősítésében az oly fontos - és vitatott - el
követési érték továbbra is a kirendelt szakértő megállapításán nyugszik. Ezért egy esetleg bi
zonyítható bűncselekmény esetében ls  igen nagy „dolgot" kell ahhoz lőni. hogy bűntetté 
minősítse a cselekményt.

A bevezetett vadvédelmi bírság, az ahhoz kapcsolódó vadászjegy - bevonás és újravizsgá- 
zási kötelezettség fontos és - a vadászati bűncselekmények és szabálysértések tekintetében - 
így jó intézkedés a vadászati fegyelem erősítésének (megteremtésének?) folyamatában, 
ahogy az lesz az új vadászati törvény 1997. március 1-jei hatálybalépése után. Ugyanígy a 
vadászatra jogosultat sújtó vadgazdálkodási bírság, a jogosulatlanul vadászót sújtó vadvédel
mi bírság, továbbá a vad elpusztításával, befogásával, zavarásával, vagy viszonyíthalóan erre 
irányuló kísérletével a vadászatra jogosultnak kárt okozót sújtó kártérítési kötelezettség is. 
Természetesen kizárólag a későbbi gyakorlat dönti majd cl. hogy mindezek mennyire lesz
nek cél rávezet őck. azaz hoznak-e tapasztalható eredményeket.

A „szigorítás”  még folytatható és folytatandó, és nem is csak a Btk. módosításával. En
nek bizonyságául álljon itt jelenleg is érvényes táblázat a vadászathoz közvetlenül vagy köz
vetetten kapcsolódó szabálysértésekről - kommentár nélkül.

jogsaháíyhely:

1. 1968. évi I. 
tv. 88. paragra
fus (1) bek. a) 
és b) pont

2. 17/1968. (IV. 
14.) Korm. 
rendelet 19. 
pár. (1) bek. a) 
pont
3. 17/1968. (IV. 
14.) Korm. 
rendelet 94 
paragrafus (1), 
(2) és (3) be
kezdés

Visszaélés lő
fegyverrel vagy 
lőszerrel

Légfegyver, 
gáz- és riasztó- 
fegyver tiltott 
tartása és hasz
nálata
Jogosulatlan
vadászat

Aki a) lőfegyver gyártására, ke
reskedelmére. javítására és hasz
nálatára vonatkozó jogszabályokat 
megszegi b) lőfegyverdarabot 
vagy lőszerelemet engedély nél
kül készít, űrt vagy forgalomba 
hoz.
Aki a légfegy ver, gáz- és riasztó
fegyver gyártására, kereskedel
mére. megszerzésére, tartására 
vagy használatára vonatkozó sza
bályokat megszegi
(1) Aki vadászjegy nélkül vagy 
pedig úgy vadászik, hogy nem 
felel meg a vadászat gyakorlására 
megállapított feltételeknek
(2) Az a vadász, aki tiltott helyen 
vagy időben, továbbá tiltott vadra 
vagy tiltott módon vadászik
(3) Aki a vadászatról szóló jog
szabályok megsértésével va
dásztat
Aki a) engedély nélkül hullott 
agancsot gyűjt b) vadászterületen 
nem honos vadfajt engedély nél
kül megtelepít c) a vadászatra jo
gosítottat a vadgazdálkodásban 
vagy a vadászatban akadályozza 
Aki az erdő-, a vadállomány és a 
védett természeti értékek őrzésé
vel. védelmével kapcsolatban az 
erdész, az erdőőr. a vadőr, a ter
mészetvédelmi őr. a mezőőr, ille
tőleg a halőr (örvényes felhívásá
nak nem (esz eleget

Végül egy kis lista (nehogy orvvadászatra buzdítással vádoljanak) arról, hogy ..ideális" 
esetben a hatályos szabályozás szerint milyen következményekkel járhat manapság egy va
dászjeggyel rendelkező vadász „lebukása” :

- büntetőeljárásban a bíróság lopás vétsége vagy bűntette miatt büntetés szabható ki. Elvi
leg lehetne szabadságvesztés vagy közérdekű munka is. de a gyakorlatban inkább pénzbün
tetést szabnak ki. vagy más intézkedést, például próbára bocsátást alkalmaznak,

- a büntetőeljárásban a bíróság a bűncselekményhez kapcsolódó szabálysértést is elbírál
hatja. ezért külön a jogosulatlan vadászat szabálysértése miatt pénzbírságot is kiszabhatnak,

- a sértett (a vadászatra jogosult) felmerült kára miatti polgán jogi igényét is érvényesít
heti. külön eljárás során.

- a vadásztársaság a Fegyelmi Szabályzatában szabályozott eljárás keretében tagját az 
egyesületből kizárhatja.

- hatósági eljárásban vadvédelmi bírság kiszabása és a vadászjegy bevonása után. tekin
tettel arra. hogy a fegyvertartását az illető vadászat céljából kapta, a fegyvertartási engedélyt 
a rendőrhatóság bevonhatja, mert megszűnt a kérelmezett cél.

dr. Faragó István

4. 17/1968. (IV. 
14.) Korm. 
rendelet 95. 
pár a), b) és c) 
pont

5. 17/1968. (IV. 
M.) Korm. 
rendelet Ul/C 
pár.

Vadgazdálkodá
si érdek veszé
lyeztetése

Felhívással 
szembeni enge
detlenség

jogkövetkezménye

- 30 000 Ft-ig 
terjedő pénzbír
ság - lőfegyver- 
darab vagy lő
szereiéin elkob
zása

- 30 000 Ft-ig 
terjedő pénz
bírság

- 20 000 Ft-ig 
terjedő pénz
bírság
-20 000 Ft-ig 
terjedő pénz
bírság
- 30 000 Ft-ig 
terjedő pénz
bírság
- 20 000 Ft-ig 
terjedő pénz
bírság

- 5000 Ft-ig (er
jedő pénzbírság
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A Harmónia Vadászbolt hálózat 
első boltjának társtulajdonosa
ként és üzletvezetójeként 1991- 
ben Hajdúhadházon kezdte is
merkedését a vadászattal Budai 
Zoltán. Megtudhatjuk tőle, ho
gyan len munka, hivatás és 
szenvedély számára a vadászat.

Az első magánvállalkozásként 
működő üzlet, mely lőfegyver és 
lőszer forgalmazásával foglalko
zott, a vadászok körében hamar 
ismertté vált. A vidéki kis üzlet
ben forgalmazott fegyverek, lő
szerek iránt nagy volt a kereslet
- a vállalkozás sikeresen műkö
dött. Majd 1992-ben az új sza
bályozók hatályba lépésével 
egyre több azonos ill. hasonló 
tevékenységi korú üzlet nyílt a 
megyeszékhelyeken. így számunkra egyértel
művé vált. hogy lépnünk keJI valamely nagy
város irányába. Mi Nyíregyházát választottuk.

Nyíregyháza központjában 1992 májusá
ban megnyitottuk Harmónia vadászboltun
kat. A hálózat széles korú választékának és a 
vásárlók igényeit szem előtt tartó üzletveze
tésnek köszönhetően boltunk ismert és ked

velt a vadászok körében. Ez év szeptember 
2-án boltunk a régitől mintegy 50 m-re lévő 
új, saját tulajdonú helyiségbe költözött. Az új 
üzletben is megtalálható a megszokott, szín
vonalas Harmónia cég árukínálata, valamint a 
vásárlók igényeinek megfelelően minden 
egyéb is.

Nagyon fontos, hogy a Harmónia áruskála

elég széles - a megbízható és 
kedvező árú cseh BRNO és 
SELLIER and BELLOT cégek ter
mékeitől kezdve a csúcsminő
séget képviselő RW S és ZEISS 
világcégek termékéig - és fo
lyamatosan szélesedik, válto
zik.

Felkészülve az őszi és téli va
dászidényre, új boltunkban - az 
EGYHÁZ KÖZ 1 sz alatt - a ki- 
egészítő vadászati felszerelé
sekből és ruhaneműkből megú
jult és kibővült az áruválaszték.

Az üzlet külön szolgáltatá
sokkal is - minőségi fegyver-, 
ill. távcsószerelés, fegyverek 
műszaki vizsgára való felkészí
tése, vizsgáztatása, fegyverbe- 
lövés, garanciális és egyéb javí

tások - igyekszik a vadászok, ill. a vásárlók 
minden igényét kielégíteni és ezáltal törzsvá
sárlóink körét bővíteni.

Remélem, a régió vadászai új üzletünkben 
is megtisztelnek azzal, hogy boltunkban vásá
rolnak. A bolt új címe: 4400 Nyíregyháza, 
Egyház köz (Szent Miklós tér) 1. sz. Tel.: 
42/310-797. (x)

KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Dunatévé Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

A SZEPTEM BER I HELYES M EG FEJT ÉSEK :
1-C) A gyutacs a kakukktojás, mival sz nőm a sörétes Ifiszar alkatrész*.
2.C) Az olimpiai skeetlövészeten nam engedélyszett a 2,3 mm-es lőszer.
3.B) A 6-os jelzésű, libázésra alkalmas sörétes lőszerben 90 db sörét ta

lálható.

A HELYES M EG FEJT ÉST  BEKÜLDŐK KÖZÜL A NYERTESEK:
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi. salzburgi vadá
szati kiállításra szervezett társasutazásán Gombás Csaba (Gerjen) vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. sóréteslőszer-csomagját Gergely Hajnalka 
(Budapest) viheti haza. amennyiben rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó kónyvcsomagját dr. Latkóczy Ágnes (Gerjen) mondhatja 
magáénak.

- A Terraprint Kiadó kónyvcsomagját Molnár M ihály (Szerencs) nyerte.
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese Juhos Fa- 

ránc (Gyula).
- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Róka László (Budapest) ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Bányai József (Pilisborosjenő) olvas

hatja.
- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsá

ró felen c. könyvét) Balogh Gyula (Tibolddaróc) rakhatja a könyvespolcára.
Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - vehetők át 

szerkesztőségünkben.

OKTÓBERI KÉRDÉSEINK
E havi kérdéseinket Homonnay Zsombor, a Magyar VADÁSZLAP felelős szer
kesztője teszi fel.

1. A gímszarvas agancsának bírálata szempontjából, a nemzetközi ponto
zás szerint melyik a kakukktojás?

A) Szemág
B) Jégág
C) Farkaság
D) Kózépág

2. Az ön magaslese előtt a vadföldön egy tarvadcsapat legelészik. Ha a 
lelövési terv teljesítése és a létszámcsökkentés a cél, melyiket ejti el?

A) Amelyik a legközelebb áll és a lövés irányában semmiféle értéket jelentő 
tárgy, személy vagy haszonállat nincsen.

B) A csapat többi tagjaival összehasonlítva, azoknál kisebb testű ünőt. borjút, 
amelyiknek a szőrzete csapzott. borzas.

C) A legnagyobb testű tehenet, mert a vadásztársaság ennek húsáért kap a leg
többet. ugyanakkor a vezértehén elejtése után a csapat megzavarodik és így több 
lövésre adódhat lehetőség.

3. Az érvényes jogszabályok szerint milyen következményekkel jár egy 
mínusz Károm pontos glmszarvasblka elejtése?

A) A vadásztársaság részéről azonnali fegyelmi eljárás megindítása.
B) Szabálysértési eljárás, pénzbüntetés, kártérítés.
C) Vadvédelmi bírság kiszabása, a vadászjegy bevonása, újravizsgázási kötele

zettség.
A helyes válaszokat a Dunatévé Hubertus vadászati magazinjának november

7-ei adásában, valamint következő számunkban közöljük.
A megfejtéseket - október 15-éig - nyílt levelezőlapon kérjük beküldeni az 

1245 Budapest, Pf. 1209 levelezési c/mre. A levelezőlapra három - az Önök által 
kiválasztott - betűt kell Írni. A helyes megfejtést beküldők között nyolc nyere
ményt sorsolunk ki.



AZ ÚJ EBWIÖRVmÓL A MAGÁNERDŐ-TÜLAJDONOSOKNAK
Megismételjük, a pontos címe az 
új szakmai törvénynek: „Az er
dőről és az erdő védelméről szóló 
19%. évi LIV. törvény.”  (A to
vábbiakban: az erdőtörvény.) 
Megismételjük, mert a legutóbbi 
szeptemberi lapszámban ezt már 
egyszer leírtuk.

NA, DE AKKO R 
A TÖ RVÉNYRŐ L
A VADÁSZOKHOZ 

SZÓLTUNK
Egyúttal rövidebben, az új ma- 
gánerdó-tulajdonosoknak szeret
nénk a törvényből néhány szá
mukra fontosnak tartott rendelke
zést kiemelni, magyarázattal el
látni. két részletben. Lehet, hogy 
nemcsak az erdőtulajdonos erdő- 
gazdálkodóhoz szólunk, hanem 
talán egyúttal vadászhoz is, aki
nek van tulajdonában erdő, és azt 
szakszerűen akarja kezelni, de 
esetleg egyúttal vadászni is sze
retne az erdejében.

Szép számmal ismerünk va
dászt, akinek van erdeje, és még 
több olyan erdőtulajdonossal ta
lálkoztunk. aki azt kérdezte: „ho
gyan tudnék az erdőmben vadász
ni?”  Erre a kérdésre igazából más 
írásban kaphat választ. Ez a kis 
dolgozat inkább az erdőgazdálko
dóknak készült.

Az új erdőtörvény alapvetően 
filozófiájában, rendelkezéseiben 
szektorsemleges, nem tesz kü
lönbséget állami és magántulajdo
nú erdő között, elsősorban az er
dő érdekét tartja szem előtt. Még
is találtunk olyan tételeket, ami 
külön figyelmet érdemel a ma- 
gánerxlő-tulajdonos szempont
jából.

NÉZZÜK EZ EK ET  
A törvény általános bevezetőjében 
érdekes mondatra bukkantunk. 
Azt mondja, hogy az erdő fenn
tartása és védelme az egész társa
dalom érdeke, jóléti szolgáltatásai 
minden embert megilletnek, ezért 
az erdővel csak a közérdekkel 
összhangban szabályozott módon 
lehet gazdálkodni.

Egyszerű megközelítésben ê  
azt jelenti, hogy nem zárható el 
kerítéssel és nem rakható ki a táb
la: „Magánterület. Belépni ti
los!” , ahogy az néhány helyen 
már megfigyelhető.

Vagy: „Ez  az én erdőm, ide 
senki, vadász vagy nem vadász be 
nem teheti a lábát!”  A magántu
lajdonú erdő - bár az államival 
szemben kisebb mértékben -

közcélú feladatot is köteles ellát
ni. hozzá kell járulnia - korláto
zottabb mértékben - a lakosság 
testi, lelki felüdüléséhez, a társa
dalom ide kapcsolódó igényeinek 
a kielégítéséhez.

Ehhez kapcsolódik máris egy 
vadászokat is érintő téma... Az 
erdőterületet, ha nem a magáner- 
dő-tulajdonos a területen a vadá
szatra jogosult, vadasken létesítés 
céljára sem kerítheti be. mert ab
ban úgy sem folytathatna vadá
szatot.

A korábban említett bevezető 
után már a második paragrafus is 
elméleti és gyakorlati feladatot ró 
a tulajdonosra azzal, hogy az ed
dig leírtakat törvényi kötelezett
ségként megfogalmazza és részle
tesen felsorolja, az erdőt olyan 
módon és ütemben lehet használ
ni, ami után a gazdálkodási lehe
tőségek a jövő nemzedékei számá
ra is fennmaradjanak. Nem sza
bad csak az azonnali haszonszer
zésre. például a mai fakivágási le
hetőségre gondolni, végrehajtani, 
hanem az erdőben tartamos, fenn
tartható erdőgazdálkodást kell 
folytatni.

BIZO N Y SOKAN 
GONDOLKODNAK 

M ÁSKÉNT
Számtalan esetben mondják új er
dőtulajdonosok, nem is erdőt ka
pott, csak üres vágásterületet 
vagy cserjés-bokros, néhány fából 
álló területet. Ez a törvény közli, 
miszerint - sok más feltétel mel
lett az erdő akkor is erdő, ha a 
faállomány vagy az életközösség 
valamelyik más eleme átmeneti
leg hiányzik a területről.

Az erdőgazdálkodási tevékeny
ség meghatározásához csak felso

roljuk az ide tartozó fogalmakat: 
az erdő fenntartására, közcélú 
funkcióinak biztosítására, őrzésé
re, védelmére, az erdővagyon bő
vítésére, valamint az erdei ha
szonvételek gyakorlására irányuló 
tevékenységek összessége. Ügye 
ez nem csak fakivágás. A tör
vény a vadászati jog hasznosítását 
is az erdei haszonvételek körébe 
sorolja. Természetesen a vadásza
ti törvény által szabályozott mó
don. Erdőterületnek tekinti a tör
vény az ún. faültetvényeket, ame
lyekben léniával kijelölt sorok
ban. meghatározott egymástóli tá
volságra ültették a fákat, nyárfát, 
esetleg akácot. Hát ezért nincse
nek oda a vadászok, mert elég 
alacsony mértékű a vadeltartó ké
pessége, vadmegtartó értéke. Ami 
igaz, az igaz, az erdészeti szak
mai berkekben is bizonyos fenn
tartásokkal fogadják ezeket a terü
leteket, de fatermcsztésre, terület- 
hasznosításra feltétlenül alkalma
sak, és talán egyszerűbb előíráso
kat kell ezekkel szemben 
megfogalmazni. Ezt a törvény 
meg is tette. Egyszerűsített ren
delkezéseket, szabályokat ír elő, 
amit nyilván megelégedéssel fo
gadnak az új erdőtulajdonosok, 
meg azok, akik ilyen jellegű, fa
faj-összetételű erdőt atarnak léte
síteni, amit aztán gyorsabban, rö- 
videbb idő alatt (akár 20-25 éves 
korában) le is termelhetnek.

Itt kell említést tenni arról, 
hogy az állam támogatja pénzü
gyileg az új erdők telepítését, va
lamint az erdőgazdálkodási tevé
kenység szakszerűségének bizto
sítása érdekében az erdőtulajdo
nosok társult erdőgazdálkodási 
tevékenységét. A legismertebb 
ilyen szervezet az erdőb irtó kossá

gi társulat, ahol a tulajdonosok 
megtartva az erdő tulajdonjogát, 
az erdejüket használatra, kezelés
re átadják a társulatnak és az 
minden feladatot, kötelezettséget 
teljesít. Nem közömbös erdészeti 
szakmai szempontból az ilyen 
gazdálkodási forma, ahol a na
gyobb erdőterületen vélhetően 
gazdaságosabb tevékenységet le
het folytatni.

Azt sem szabad figyelmen kí
vül hagyni, mely szerint az erdő
birtokossági társulat vadászatra 
jogosított szervezet is, amely ún. 
saját területén - a tulajdonosok 
akaratából, a vadászati törvény 
előírásai mentén - vadászati tevé
kenységet folytathat, vagy kijelölt 
vadászterület haszonbérlője is 
lehet.

A jelenlegi, országos méretű 
vadászterület-szervezkedésben ez 
akár fontos is lehet, miután a je
lenleg meglévő 418 erdőbirtokos- 
sági társulatból több is néhány 
ezer hektár erdőterületen mint er
dőgazdálkodó működik, gazdál
kodik.

Természetesen a törvény értel
mében az erdőtulajdonos is erdő
gazdálkodónak minősül, és kiter
jeszti ezt a fogalmat az erdőgaz
dálkodási tevékenységet folytató 
jogszerű használóra is. Ilyen pél
dául a haszonbérbe vevő (pl. 
mgtsz) vagy az erdőszövetkezet 
stb.

A jogszabály szerint az állam 
nemcsak támogatja a társult erdő
gazdálkodási tevékenységet, ha
nem erre készteti is a tulajdono
sokat. Ugyanis kimondja, ha a 
természetben összefüggő erdőte
rületnek több tulajdonosa van, 
miniszteri rendeletben előírt fel
tételek megléte esetén, az erdé
szeti hatóság határozata alapján 
kötelesek azon társult erdőgaz
dálkodást folytatni. Sok fejtörést 
fog okozni ez a tétel a gyakorlati 
végrehajtás során, de azt bizonyo
san állíthatjuk, az erdőnek és a 
benne élő vadnak ez a hasznát 
szolgálja, mert nem szétdarabolt 
erdőkben folyik az erdő- és vad- 
gazdálkodás ilyen esetben és terü
leten.

Tényleg, a mostani vadászterü
let-szervezkedésben vagy erdőtu- 
lajdon-szerzésben gondol valaki a 
vadra és annak élőhelyére?

(folyt, köv.)
Dr. Balázs István

okleveles erdőmémök, 
vadgazdálkodási szakmérnök
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Jól tudom, hogy megsrófctással lene kezdenem, de 3 nókink szokásos - üsneh. kedves - tevékndtést 
nem használóin, mert sem nem tisztelem, sem nem kedies szivemnek a omzett. Maradok a .mister' 
figyelemfeWvó megszófctás melett, mert ha jól érzem a szavakon túl nyelv rejtett titkait, akkor a .mts 
tér* nem urat jelent, csupán azt jelzi, hogy himnemú az ilető. Tehát:
Mister Noah Stenbergf
Sokat keiett vámom indulataim eWtére, hogy ne eW itohómben és sértettségemben írjak önnek, mert 
nem len volna újság, amely azt leközk 

Izgalommal készültem hituráks anyagommal a Natixexpóra. igyekeztem, hogy méltó tegyek a beígért 
szirénához Órömömr* a vadászati témájú régi képeslapjaimmal ebó djat nyertem. Aztán megkaptam 
a djai. amról egy pianatig azt hittem, hogy vafcxra idétlen v*x a száfodai üozetkulcstoz tartozó fitye
gd Ne higgye azt, hogy «lami értékes, drága dfct vártam! Kitüntetettnek éreztem volna magam, ha 
egy darab papíron gratulálnak, s mondjuk, még figyelmesek is, és az aMomhoz lóén egy zókJ lóigyte 
vetet s becsúsztatnak a borítékba 

Ami igazán fefcőszitett. az volt, hogy erre a gusztustalan budrfityegóre Ön rá merte tűzni a magyar 
színeket reeló szalagot. Ha engem megkérnek arra - sót jól megfizetnek hogy valamely nemzetnek 
a véágban rossz hírét keltsem, de tegyem azt úg* hogy ne lógjon ki a WáU hát ez a körmönfont megol
dás nem jutott vdna az eszembe Önnek sakerültl Mert ezzel a pte» reteratfigyegövel a világ elótt stkc 
tabnnak, Íztelennek tüntetett fel bennünket.

Nézem ezt a műanyag fortéimét és közben csodálom gátlástalan merészségéi, hogy hagyománysukat. 
értéke**et. kultúránkat nem ismérvéi volt bátorsága eMWni a véágkiáüásnak kiáltott Expo megren
dezését Kezemben tartom ezt a búcsú bfofct. és eképesztőnek tanom, hogy ránk merte erőltetni az 
Ón által egyedül nagyra tanon énéket a Mckey Mouse kultúráját Oe tudja, Noah Stenberg. nekünk 
ez nem csak kevés, de taszít is, oly ménékben, amilyen eienérzést beWem 8 költött Nem ártana, 
ha azt is tjdna. hogy ebbena meggyótón Közép Európában az iziéstetenséget. stüustalanságot nemcsak 
sajnálatos neveltetést hiányosságnak, hanem majdnem jelemhibénak is tartják.

Tagadhatatlan, se* nem maradt nekünk, mindent ehettek tőlünk, amit csak lehelen. de nem tudták 
azt. amit nem tehet pénzzé tenni flOO éves múltunkat, kultúránkat, hagyományankat és csökönyös hi
tünket. hogy ezekre büszkéknek kei! tennünk, és megőriznünk kötelességünk 

És ebbe az érzésbe a nemzeti szalaggal feldíszített műanyag zsetonnal Ón. Noah Stenberg. rtózatosan 
betegyalogolt. dr. Tornai Éva

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁGOK NOTA TARTÁSA
Baranya Megyei Trófeabíráló Bizottság
7601 Wcs. Petői. S. u. 45 
Telefon. 72/312-953, 72/315-322 
Szeptember hónap: hétfőtói péntekig
8.00-8.00, szombat-vasárnap: bírálat nincs. 
Októbertől csak ügyelet - előzetes bejelentés 
alapján az egyeztetett időpontban bírál a bizottság. 
Hazai bírálat a 8/93 II 30.) FM rendelet alapján 
megyén belüli trófeák esetében 
őzbak, veddisznó: október tt-6. 8 00-W 00 
golyóra éren gím: november 7-8.. 8.00-W.00 
golyóra éren dám. vaddisznó: január 6-®.. 
800-14.00
seteit gím, dám: február 4-7, 8.00-tt 00

8ács Kiskun Megyei Trófeabíráló Bizottság
m  Kecskemét. József A u. 2.
Telelőn: 76/32&375, 481556. 483-183, Bíró Tibor 
Hazai vadászoknak november 5 én és 28 ón, de
cember 28-án
Külföldiek részére 24 órás előzetes bejelentkezés 
alapján.

Békás Megyei Trófeabíráló Bizottság
5600 Békéscsaba. Oerkovits sor 2.
Telefon: 60/485 681 
Minden hétfőn: tt.00-S.00 
Május, augusztus, szeptember hónap, ügyelet
- előzetes 12 nappal előtte) bejelentés alapján az 
egyeztetett időpontban bírál a bizottság.

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 
Trófeabíráló Bizottság
3525 Miskolc, Deák tér l  Telefon: 46/345 433 
Minden hónap utolsó péntek: 8.00-15.00. va 
lamint előzetes bejelentés alapján az egyeztetett 
időpontban bírál a bizottság.
Május, szeptember hónap ebő két hete: hétfő
től szombatig 8.00-15.00

Csongrád Megyei Trófeabíráló Bizottság
6701 Szeged. Feltámadás u 29
Minden hónap középső és utolsó munkanapja

Fejér Megyei Trófeabíráló Bizottság
8000 Székesfehérvár. Tolnai u. I  
Telefon: 22/36473 
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-6.00 
Péntek: 7 30-1330
Május, szeptember hónap előbbieken túl szom 
bat: 7.30-12.30

Győr-Moson-Sopron Megyei Trófeabíráló 
Bizottság győri részlege:
9027 Győr. Kiskútbget Telefon: 96/315 733 
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.00 
Péntek: 7.30-M.00
Május, szeptember: szombaton 8.00-12.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Trófeabíráló 
Bizottság soproni részlege:
9400 Sopron, Ady E. u. 5 Telefon: 99/3UW0
Hétfőtől péntekig: 800-600
Május, szeptember: szombaton ts 8.00-12.00

Heves Megyei Trófeabíráló Bizottság
3301 Eger, Kossuth Lajos u. 6 . Erdőgazdaság épü 
letéten Telefon: 36/312-5!)
Hazai bírálat: minden hőnap másod* hétfőjén:
8.00-M.00
Vadászati engedélyei rendelkezőknek: 
Szeptember hónap hétfőtől péntekig:
9.00-16.00
(valamint előzetes bejelentés alapján az egyeztetett 
időpontban bírál a bizottság)
Október Tjétől december 31-ig:
hétfőtől péntekig: 9.00-14.00
(vitamint előzetes bejelentés alapján az egyeztetett
időpontban bírál a bizottság)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Trófeabíráló Bizottság
5000 Szolnok. Petőfi u t3 Telefon: 56/42V401 
Október 16.. 17.. 18.: 8.00-14.00

Komárom-Esztergom Megyei 
Trófeabíráló Bizottság
2801 Tatabánya, Fő tér 4 Telefon 34/310-909 
Szeptember 12.: 800-15.00 
Október 10.: 8.00-5.00 
November 14.: 8.00-6.00 
December 12.: 8.00-15 00

Nógrád Megyei Trófeabíráló Bizottság
300 Salgótarján. Rákóczi út 38.
Telefon: 32/312-357. 36-76
Minden hónap utolsó péntek: 9 00-13.00

Fővárosi és Pest Megyei 
Trófeabíráló Bizottság
H25 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 8.
Telefon 65-4246
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.00 
Pénteken: 7.30-13.30
Május, szeptember hónap az előbbieken túl 
szombat 730-12.30

Somogy Megyei Trófeabíráló Bizottság
7402 Kaposvár, Csokonai út 3. Telefon: 82/315-045 
Minden hétfő: 8.00-1600 
Szeptember: hétfőtől péntekig: 8.00-12.00 (vala
mint előzetes bejelentés alapján az egyeztetett idő 
pontban bírál a bizottság)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Trófeabíráló Bizottság
4401 Nyíregyháza. Sóstói út 61-63 lÓzon Panzió) 
Telefon: 42/402-001
Minden hónap utolsó péntekén: 900-14.00 
(valamint előzetes bejelentés alapján az egyeztetett 
időpontban bírál a bizottság)

Tolna Megyei Trófeabíráló Bizottság
760 Szekszárd. Kossuth, l. u. 32.
Telefon: 74/36-609
Szeptember Tjétől október 15-ig: hétfőtől 
csütörtökig 8.00-16.00. péntek: 8.00-14.00 
Október 15 tői: minden hétfőn- 8.00-16 00

Vas Megyei Trófeabíráló Bizottság
9700 Szombathely: Thököly út 33 
Telefon. 94/3M-1M. 94/312 981 
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-6.00 
Péntek: 7.30-13.30
Május, szeptember: szombat, vasárnap 
7.30-12.30

Veszprém Megyei Trófeabíráló Bizottság
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Telefon 88/325474. 88/322-704 
Szeptember Tjétől október 15-ig: hétfőtől 
péntekig 8.00-13.00
Október 15-től január 31-ig: hétfő: 8.00-13 00 
A fenti időponton kívül bejelentés alapján eltérő 
időpontban ts bírál a bizottság.

Zala Megyei Trófeabíráló Bizottság 
zalaegerszegi részlege:
8901 Zalaegerszeg. Tompa u. I  
Telefon 92/312 552
Szeptember: hétfőtől péntekig 8.00-6.00.
szombat: 8.00-13.00
Október: hétfőtől péntekig: 8.00-600

Zala Megyei Trófeabíráló Bizottság 
keszthelyi részlege:
8360 Keszthely. Balatonpart 5. Helikon Szálé
Telefon: 83/3*330
Hétfőtől péntekig: 8.00-6.00
Május l-jétől 31-ig. szeptember Tjétől de
cember 31-ig: szombat. 8.00-12 00 
Szeptember Tjétől 30-ig:
vasárnap: 8.00-P. 00

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

a társasjátékot.

Al Mi a mufloncsiga?
□  1. Egy csgafajta
□  2. A rmjflonkos szarva
□  X. Kacskarngós levelű növény

OKTÓBER
0) Mit nem eszik a mezei nyúl?
□  1. Friss hajtásokat
□  2 Fakérget
□  X. Rovarokat

8) Mlyen színű a menyét télen El Miben különbözik
Magyarországon? a kárász és a ponty?
□  1 Fehér □  1. A kárásznak nincsen .bajusza*
□  2 Barnás ^  2. A ponty kisebb
□  X. Sárga J  X A kárász ritka horgászzsákmány

ÚJ MAGYAR TERMÉSZETVÉDELMI TÁRSASJÁTÉK 7-18 ÉVESEKNEK 
HONISMERETI. ZOOLÓGIÁI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEKET IS NYÚJT 

SZERETED AZ ÁLLATOKAT? (MATURE SCRIPT CAPITA)

C) Mi Európa legnagyobb 
testű szárazföldi állata?
□  1. A kaukázusi bivaly
□  2 A bamamedve 
Q X  Az európai bölény

F) Hol van 
a_ponty őshazája?

1. Távol Keleten 
2 Déf Amer kában 
X. Észak-Afrikában
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A legolcsóbb összkerékmeghajtás.

És a második legolcsóbb:
az új Mazda B 2500/D 4x4

A legkedvezőbb  áron az egész  országban: m ár nettó  2 .439 .000 .-F t-ért négykerékm eghajtás! 
(A kétkerék-meghajtású változat ára most nettó 1.929.000,-Ft-tól) A részletfizetési konstrukciókról 
érdeklődjön az Ön legközelebbi Mazda márkakereskedőjétől!

A Mazda B 2500/D kisteherautó nemcsak kiváló haszonjármű (összkerékmeghajtás, 2,5 l-es 
12 szelepes dízelmotor, 86 LE, hatalmas raktér), de egy kényelmes és modem személyautó összes

✓
előnyével is rendelkezik (négy ülés, szervokormány, 3 év vagy 100.000 km garancia). Es a legjobb

*
m égiscsak az ára: csak 2.439.000,-Ft+AFA. Egyszerűen nincs ennél jobb  vétel -  talán csak 
egy szam árfogat...
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ARRA MÁR RÉGEN RÁJÖTTÜNK, HOGY A FOTÓINK NEM ADJÁK VISSZA. MIT TUD EGY AUTÓ.
EZEKEN A FELVÉTELEKEN SEM IGAZÁN ÉRZÉKELHETŐ, HOGY A MAZDA B 2500 D 4x 4 KISTEHERAUTÓ

A TANKPÁLYA LEGMEREDEKEBB BUCKÁJÁN REPÜL ÉPPEN ÁT

HÁT NEM SZAMÁRFOGAT!
Vajon ki győzte meg az európai és a japán au
tógyárakat arról, hogy a városon és az aszfal
tozott utakon kívül használt autók akkor prak
tikusak, ha metálfényezés csillog-villog raj
tuk? Sajnos - a katonai autókat leszámítva - 
ez a világdivat. A kimondottan terepre gyár
tott autókat is - feltehetően a festékgyárak 
befolyására - luxusautó-minőségben fénye
zik. Ami igaz. igaz: a metálfényezés elegáns, 
előnye, hogy könnyen tisztítható... viszont 
annyira sajnálja az emberfia, hogy sok eset
ben el sem indul egy olyan erdei úton, ahol a 
bokrok ágai belógnak és végigkarcolhatják a 
fényezést. Különösen igaz ez egy olyan autó
ra. amelyet tesztelési célra adott néhány nap
ra kölcsön szerkesztőségünknek a Mazda 
Motor Hungary. Kutya kötelességünk volt, 
hogy vigyázzunk rá. Ezért a MAZDA B 2500 D 
4 x4  elnevezésű pick up kipróbálása során, 
csak olyan úton mertünk közlekedni, ahol a 
fényezést nem veszélyeztette semmi.

A pilisi Kőhegy szálerdeiben, tarvágásai
ban, a szentendrei katonai tankpálya vadul 
meredek buckáin, a tatárszentgyörgyi moto- 
krosszpálya süllyedő homokjában és a Duna 
iszapos partján tettük próbára a kétajtós. 5 
méter hosszú, 1,7 méter széles, négykerék- 
meghajtású autót.

Nos. az autó kiállt minden próbát, hihetet
lenül erős, négyhengeres dízelmotorja és a 
benne ágaskodó 86 lóerő minden helyzetben 
könnyedén röpítette a majdnem tizenegy má
zsa önsúlyú, a vadászatra ugyancsak alkal
mas, elöl személy-, hátul kisteherautót.

Kétszer azért sikerült elakadnunk vele. Egy
szer a Duna-parton, az olajos, ragadós iszap
ban tengelyig ásták be magukat a hátsó kere
kek, s ha nem kapcsoljuk be az első kerekek 
meghajtását... csak traktorral tudtuk volna ki
húzatni magunkat.

Apropó, elsőkerék-meghajtás. A MAZDA B 
2500 D első kerekeinek meghajtása csak ak

kor működik, ha előtte kívül, mindkét oldalon 
átállítjuk a kerékagyon lévő kapcsolókat. Az 
egyik kapcsoló meglehetősen nehezen volt 
elfordítható, oda-vissza elő kellett venni a fo
gót. hogy sikeredjen a kapcsolás. A kerékagy 
bekapcsolása után már a vezetőülésből, a se
bességváltó kar mellett lévő. menet közben is 
működtethető váltókarral dönthetünk a két
vagy négykerékmeghajtás használatáról. A 
műszerfalon sajnos félrevezető az információ, 
akkor is kigyullad a négy kerék működését jel
ző műszer, ha a kerékagyon lévő kapcsolók 
szabadon futó állásban vannak.

Majdhogynem ugyanez a helyzet ismétlő
dött meg a motokrosszpálya „homoksivatag
jában” , azzal a különbséggel, itt már a felezőt 
is be kellett kapcsolni, hintáztatni kellett az 
autót, hogy kiszabaduljon a homok autót pró
báló fogságából.

Összehasonlítva a korábban kipróbált, más 
márkájú, azonos rendeltetésű autókkal, meg
lepő volt számunkra, hogy a MAZDA B 2500 
D 4 x 4 milyen könnyen fordul és milyen en
gedelmesen viselkedik az erdőben. Egy kb. 2 
méter széles erdei úton, két-három előre-hát- 
ra menettel, kényelmes kormánymanővere
zéssel, amit a szervókormány biztosít a veze
tőnek. ellenkező irányba lehet fordítani a ko
csi orrát.

Be kell vallanunk, hogy nem sikerült 
„összevérezni”  a kocsi majdnem 3 négyzet- 
méteres. nyitott rakterét, mert a teszt idején 
még nem kezdődött meg a szarvas vadásza
tának idénye. De azt is be kell vallanunk, hogy 
ehhez olyan nagyon nem is ragaszkodtunk, 
mert nem „egyemberes" a kocsi rakterébe 
fölráncigálni egy szarvasbikát vagy tehenet. 
Ez a „hátrány" természetesen a kocsinak azt 
az előnyét is jelzi, nem kell félni az erdőműve
lés során kijárt utakon sem attól, hogy a mé
lyen letaposott teherautó-csapákban a MAZ
DA fennakad. A gyár arról is gondoskodott.

hogy az alváz és a futómű minden kiálló ré
szét külön védőborítással látta el.

A MAZDA B 2500 D 4 x 4 típus vezetése - 
annak ellenére, hogy nincs benne semmi ext
ra és luxus, nincs agyonelektronizálva - ké
nyelmes, a műszerei jól láthatóak, a sebes
ségváltók kézre esnek. Az első két ülés min
denfelé állítható, bár arra ügyelni kell, hogy a 
vezető melletti ülés nemcsak előrebukik, ha
nem nagy csattanással előre is csúszik. A 
hátsó ülésen csak rövid úton szabad felnőttet 
szállítani, ha nem akarjuk, hogy a lábai telje
sen elzsibbadjanak.

Az már az előbbiekből következik, hogy a 
kocsi rugózását terheléssel nem volt alkal
munk kipróbálni, üresen pedig ugyanolyan 
„fapados", mint általában a terepjáróké... kü
lönösen annak, aki egy személyautóból ül át a 
MAZDA B 2500-as volánjához

Persze ahhoz, hogy ebből a sokoldalúan 
használható kisteherautóból igazi vadászau
tót csináljunk, még költeni kell rá. hiszen 
nincs rajta a műanyag hútórácsot és lámpá
kat védő gallytörő rács. a vezetőfülkébe érde
mes puskatartót szerelni, érdemes lefedni a 
rakfelületet, és akkor még aludni is lehet rajta, 
de érdemes a vezetőfülke mögé egy kézicsör- 
lőt is fölszerelni, rögvest könnyebbé válik a 
vad autóra emelése.

Ha most azt kérdezik, kacérkodjanak-e en
nek a kocsinak a megvásárlásával, nyugodt 
lelkiismerettel állíthatjuk, hogy igen. A vétel
ára, a két és félmilliós, összehasonlítva a ha
sonló típusok áraival - kedvező, az üzemben 
tartása sem drága, hiszen az általunk mért át
lagos fogyasztása nem érte el 100 kilométe
renként a 10 liter gázolajat... és van egy óriási 
előnye: 3 éves vagy 100 ezer kilométeres ga
ranciát kapunk a Mazda Motor Hungarytól.

-dór
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K Ö N  V V K R I T I K A
TÓTH FERENC: M AGASLESEN  ÍRTAM

Hihetetlen cím! Vadászéletem során sok
szor megfordultam ilyen ..magaslaton", 
hol ingatagon, félve leszakadástól, hol csa
ládiason. kényelmesen élvezve a természet 
adta ..szabadtéri színpad" csodálatos elő
adását. Ütem és álltam, izzadtam és dide
regtem. ettem és ittam, figyeltem, töpreng
tem (néha bóbiskoltam is), mi több. még le
ánykát is öleltem. De hogy írtam volna, azt 
nem. soha. hiszen a magasles nem arra va
ló! Ezt el kell olvasni! Elolvastam, s nekem 
lett igazam. A K)l-ik oldalon a szerzó be
vallja. hogy vadásznaplójának jó részét a 
hidegvölgyi kosárles ülőkéjén ülve írta. s a 
kosárles pedig nem magasles. A 192-ik ol
dalon a napló írása a magaslesről visszaér
kezvén. a jó meleg tanyán folyik, hajnalig.

A könyv két részre osztódik. Mintha nem 
is egy szerzó írta volna ezeket. Az elsőben 
vadásszá válásának történeteit köti csokor
ba, 1935 márciusától 1944. május W-ig. K i
rály bácsi. Vétek bácsi. Jenó bácsi (princi
pálisa) oktatásai révén a példás és szófoga
dó gyerekből rövid időn belül példás és pe
dáns vadász lett. Az oktatásokat olvasva 
(hogyan viselkedjünk az erdőben, hogyan 
gyújtsunk gombát, mi is az a boszorkány
gyűrű. a kapitális szarvasagancs, az agancs 
ismertetése, stb.) úttörőnek, cserkésznek 
éreztem magamat, de mivel sajnos rég ki
nőttem e korból, pár tévedést is konstatál
nom kellett. Szarvasbikánál az erő nem a 
koponyából állapítható meg. hanem magá
ból a trófeából, vagy is az agancsból (2& ol
dal). A mezei nyúl igenis mozgatja szemeit 
(49. oldal), mégpedig a szemgolyó'izmaival 
(Musculi bulbi). csupán monokuláris a lá
tása. szemeinek oldalsó állása miatt, vagyis

hiányos a háromdimenziós térlátása (ste- 
reoscopia). A szálláscsináló szalonkák 
(ezek összetéveszthetők az áttelelőkkel) lá
bainak színe nem különbözik a később ér
kezőkétől. Az egyéveseknél gyakran kékek 
vagy acélszúrkével futtatottak. A kinőtt 
öreg példányok lábai mindegyik nagy sza
lonkaszakértőnk (Lakatos. Szabolcs, stb.) 
szerint csakis hússzínűek, így a később ér
kezőké sem lehet sárga. Trófeájához az 
ecsettollakon kívül a pamat (pamacs) is 
hozzátartozik (50. oldal). A feketerigó sze
me barna és nem fekete (54. oldal). De
cember 19-én már hivatalosan is tél van. így 
a ..késő őszi havas este”  valójáhan is téíi 
este volt (83. oldal).

A szerző 1943. február 2-án lett hivatalo
san vadász. így számomra érthetetlen, ho
gyan lóhette meg az egvszemű remete kant 
édesapjától örökölt fegyverével, 1942. feb
ruár 12-én.

Első róka (41. oldal), első bak (57. ol
dal), első bika (62. oldal) elejtését olvasván 
esett le igazán állam. A lövés, az aztán kez
dő vadász mivolta ellenére ragyogóan ment. 
A vadőr által megádon vad óramű pontos
sággal érkezik, felgyorsuló szívdobogás, 
nehéz lélegzetvétel a ravasz minden egyes 
megbillentése élőn, s mindegyik azonnal 
talál, mi több. halálosnak bizonyul. W. D. 
M. Bell és Buffalo Bili lőhetett így fényko
rában, hibázást. sebzést nem is ismerve. 
Természetesen a sörétiövés is kitűnően 
megy. s a szentiváni körvadászat során (84. 
oldal) ki más lőné a legtöbb nyulat. fácánt, 
rókát, mint az ifjú Nimród, ámbár ezúttal ő 
is megsebződik, igaz nem sörét, hanem 
Ámor nyila által.

Ezen oldalakon megismerkedhetünk még 
Brúnóval, a csodálatos német vizslával, 
„aki" a levegőben kapja el a lelőtt szalon
kát, s megfogja a nyúl után lopakodó rókát 
(49. oldal), mi több. fejének fordításával in
daként jelzi a közeledő vad irányát. Nem 
is értem, hogyan rohanhatott c fegyelmezett 
csodakutya a remetekan felé, amely agyará
val az örök vadászmezőkre küldte, ám a 
biztos kezű gazdi azonnal helyben marasz
talta a disznói szájába eresztett lövésével 
(107. oldal).

A második rész 1945 márciusával kezdő
dik és 1983. november 16-ával fejeződik be. 
Sok érdekes, jól megírt vadásztörténet sor
jázik ezen oldalakon. Ez a szaklapokból 
már megismert szerző tolla valójában. Szép 
és érdekes történetek, vadászkalandok. Le
írásait. oktatásait helyenként in is értetlenül 
fogadtam. A réti pipitér (116 oldal) a hiva
talos magyar növénynevek közön nem sze
repel, talán parlagi pipitér lehetett íAnthe- 
mis arvensis), bár az csak májustól nyílik, 
így március közepén aligha nyílhaton 
együn a pitypanggal. A gledechia (116. ol
dal) igazából Gleditsia (lepényfa), s a kecs
kefűz barkái nem szoktak levelekké fejlőd
ni, hiszen azok virágok (117. oldal). A hú
sosrigó Somogy bán is húrosrigó! (127r ol
dal) Igazi neve fenyőrigó. Nevét onnan kap
ta. hogy a madarat régen húrral (béllel) 
együu fogyasztották. Gyökeres zápfogaival 
a pézsma nem a pockok „családjába" tarto
zik. mert azok csak alcsaládot képeznek 
(Mierotinae), s a hörcsögfélék családjához 
tartoznak (Críoetiéne), a szerző a tanultak
ra rosszul emlékezett (141. oldal). Nem tud
tam hová tenni a 16-ossal lőtt ..gombgolyó

kat”  (156. oldal). A szakirodalom ilyeneket 
nem ismer, vajon az SL-ck közé tartoznak? 
A gvöngygolyők az 1870-es években való
ban gömb alakúak voltak, de azóta, tudo
másom szerint, rég modernizálódott 
alakjuk.

A lövések ezen részben is kitűnően sike
rednek, még a guggolva, dolgát végezve le
adott lövés is helyben marasztalja a disznói, 
érthetően fejlövésnek sikeredve (159. ol
dal). Isten bizony, kipróbálom, mert én - 
bevallom - sajnos hibázok is.

Érdekes élményeket nyújtanak a vereke
dő szarvasbikák fotózásáról (13. oldal), a 
gyöngygolyóval történő szarvasbika-vadá- 
szatról (143. oldal) írt részek. A könyv vége 
felé vaddisznós vadászatokban irigykedhe
tünk. s itt már hibázás is előfordul, igaz 
csak egyszer, bál, fácánozás. disznóhajtás 
után faradtan elaludva lóállásában (179. 
oldal).

A könyv képanyaga, szedési hibái a ki
adótól megszokottak, se jobb, se kevesebb.

A szerző bevezetőjében Fekete István 
„bátyám" figyelmeztetésére hivatkozik, 
amely szerint a ..természet leírásánál, va
dásztörténeteknél nem szabad valótlanokat 
állítani". Ez valójában így igaz. ám Fekete 
István már 1944 júliusában lemondott ar
ról, hogy lesen írogasson, amikor is írás 
mian szalasztona el a szép bakot, s ezt a 
Rózsakunyhó (Móra. 1973) című, Nagy 
Domokos Imre által kitűnően szerkesztett 
posztumusz köny vében a szerzőnek is ol
vasnia kellett volna (183-ik oldal), nem ad
ván könyvének ilyen rosszul választott 
címet.

Dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
|  tnhhcÁnÁhsa lufiriiiüra kiiilÁhtt^ looujcycocfi ruitnooie iijcii/iiw
u  éj vadászati törvény szabályainak megfele 
lé vadáutéti leteket, így nincs akadálya a tőr-
üÁftv inun Imi Al*tfllAniiÁ“ ‘L A■•'•f JUwv ív I ®
egyes képviselő úgy vélik: tisztázatlan a tör-
y i . y  .X L 1 __fl  .  ,1,4^ .U  | l l l  L . m. .  i J l . lftwj ncniVf nyieif, emun tcio, ■uyy etjoigi 
vacUs/tárusiook - terület hiányában - béfti*• iVv vVfVVVW IV* wfVl IMyilTIlVUn vv*

tővé társasággá alakilnak. Egyebek között e 
témát járták körül az elméit betekben az or-
■ * L»|hJ |<%fwtk u>L ranilfa Laszagos m  i  ntiyi lapoi, amciyci renare ot- 
számolnak a vadásztársaságok szezonértéke 
léséről is.

.Az ú| törvény szerint a vadászati jog haszonbérletbe is 
a M  és a vadászat jogát edág gyakorló vadásztar- 
saságnak .é*ó teszonberieti* |oga van. Az újonnan 
megna orozott tenietw azonoan nem mroen esetoen 
fed* a r?9 területeket Ezeknél a vadásztáraságok az
lL nl A LaJAkna kufTÁlt -L--ti--aftaw tóraooan resznan rész aranyaoan enetnet 
.ekMasanbérietT jogukkal, tehát az .gyóz*. aki ko
rábban a terület legnagyobb részét használta fsztá 
zártán azonban, hogy mi lesz azokkal a társaságokkal.

amelyek egyetlen új területen sem szereznek vadászati 
jogot. Úgy tűni. ezek kénytelenek lesznek bérUáő 
társasággá atakitf - olvasható a Népszabadság 
Bérkilövők lesznek a hobbivadászok? amú irá
sában, amelyben a Fottnűvetesugyi Mnisztérum áte 
tekese bejelenti: terez* a vadászati hatóság megerő 
srtését. a wdádekm hozzáfárutetd vadászati felügye
leteket áfttanak feL

Vadászatitörvény kompromtsszMira van szák 
ség dmmel adja közre a Csongrád Megyei Agrár
kamara álláspontját • Dél Magyarország. A ka
mara szemt .Az ország területének nagysága lehette 
teszi, hogy a mintegy 50 ezer vadász - kegészúte a 
rafeszm kívánó fötitiiaidonosoktel - megférjen egy 
más melen, ezért javasba az érintetteknek, hogy 1ve
ressék egymással a kapcsolatot, s a vad védelme érdé 
kében Utalják a szükséges kompromisszumokat. Nem 
cékszerű kizárm sem földtulajdonosokat, sem peág te
rmetes agy béddővő «feszckat e taékenységból. 
ugyané eienkező esetben teret kaphat az orvvadászat. 
A kamara vezetői sürgettek a vadászati törvény végre-

haftási rendeletének megalkotását, valamint az érintet 
tek megfelelő nlormáösát a törvényben foglaltakul.'

Ugyancsak a Mépszibadság adta hírül, hogy.Ua- 
gyarországen mntegy ötvenezren vadásznak többéke- 
vésbé rendszeresen. S nem csupán fétszázezer honfitár
saik. hanem a kütionbói érkező puskások is. aki 
évente mftárdokat hagynak nálunk - devizában. A ma 
gyarorszá? vadászturizmus forgalmát csak becsűln le
het. év* 3 miárd forint nfomóoónk alapján |ó közeli 
lésnek tűnk. A pecon mntegy 40 vadászatszervező 
cég osztozik. A külföldi fegyveresre - a hazai szabályok 
metat - meghatározón Uóvési. biztosítási és vámelő 
írások is vonatkoznak. Nemzeti kincsnek számító trófe
át péftftrf senki sem vter magával - rfyenkor a Uáé 
sért befizetett pénz egy része visszaér, a poggyászba 
perig gpszmásobt kerül. (...) A vadgazdákodásban - 
a vedÁmány érdekében - általánossá kel válna az 
ókolópai szemléletnek A vadgazda csak annyi vadat lő 
ki, amemyi az ökológa egyensfy nem károsítja Az 
cuntfa aepu wgaíwOGH annoan toooet peot 
a puska használatánál A jed vadászának a tfdálo

many egeszseges tenn tartasaroi es repedéséről s gon
doskodna kel. a környezettel összhangban* - olvasha
tó a Piftantás a puska mögé dmű írásban 

Vadkárt alanit ék -jmmel az Ország-Határ ad 
kórképet a megyei vadásztársaságok szezonzárásáról 
Ebből is kitűnt JlMtta jó szezont zártak a megyei 
vadásztársaságok, bár a vadászati törvény hánya to
vábbra is bizonytalanságtan tartja ókét. A kalocsai 
Sárköz Vadásztársaság 24 ezer hektáron végez 
eredményes vadgazitókodási. vadásztot. JefeoÜeg 
hatvankét vadász űzi ezt a hobbit. Undent megtesznek 
azért, hogy baositon legyen a mnJenkon mnőségi 
alomárry. Farkas Gergely hivatásos vadász tájékoztatá
sa szemt a csoportos vadászatokon az elmúlt szezon
ban 1300 öcánt, 400 wdacsát. 230 mezei nyulat. 34 
őzbakot. 30 őzsutát és 6 szarvast lőnek. Az utóbbi vál
tóvadként van jelen a területen, de az okozott károk 
mán szigorú szempontok figyelembevételével lőnék 
ki. A társaság hiányolja az új tttészati törvényt, 
ugyams szeretnék kitárni gazdálkodásukból a beony- 
talankodásokat*

összeállította: K. E.
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Kiváló vadászok születésnapjára 
Október 6. (18411 Szécsi (Nikkel. iU Nikii 
Zsigmond ölelésének, október 8. 118951 
halálának napja A magyar nyelvű erdészeti ok
tatás és irodalom jeles alakfa. Az ő javaslatára 
épült be az erdészeti oktatás tananyagába a va 
dászat fegyvenan c. tantárgy. Az Erdészeti Aka 
démia professzora, főerdótanácsos Mi. vadá 
szók a .Vadászati ismeretek kézikönyvé*^ 
társszerzőiéként tisztelgünk emléke előtt 
Október 9. (18541 E napon született Damasz* 
kin Arzén bácskai földbirtokos, vadász. Afráa 
utazó. Neve elsősorban az 1903. évi utazása rm 
au maradt fenn: Kittenberger Kálmán az ő mun
katársaként vált .afrikánussá'l 
Október 6. (1873) Rózsahegyi Kálmán szü 
letésnapja (*£611 A Zörög a haraszt 11942. 
8941 a vidám vadászt ön énen sorából lés a so 
rok köziül az éteugenlést. az erdő, vad és ember 
szoros egyirátartozását olvashatjuk. .Valami

emlékezhetünk októberben is:
nagy leki közösség snnte testvérekké kovácsol 
össze mnden vadászembert' - valotta A króm 
kás dilemmája tévedett vagy nem tévedett Ró
zsahegyi Kálmán7
Október 10. (18841 Kittenberger Kálmán
születésnapja. A magyar vadászat (és közműve 
lődés!) egyik, ha nem legnagyobb alakja, aki a 
semmiből lett véSgszene eksmert zoológus. Hi
ba őt .csak' vadászként és íróként említeni, 
mert kutató, gyűjtői író és népművelő volt. A va
dászati sajtó ma is hozzá. 4 Nimród c. tápjához 
viszonyítva minősül A rovat apróbetűs megem
lékezése helyett vezércák lene emlékéhez! 
Október 12. (8241 ifj. Jilly  Bertalan, a ki 
váló kynológus és hivatásos vadász születés 
napja
Október 25. (£791 A méltatlanul elfelejtett 
dr. Szlávi Kornél orratotigus vadász születés 
napja

Az októberi erdffbffl méltó tőreteket 
Október 5. (1941) 67 éves korában autóbal 
esetben eltunyt Maderspach Viktor, a mai 
napig .ősember' emlékű vadász - és vadásziró. 
a Nimród munkatársa. Az erdélyi vadászéietet a 
fSreng - Retyezát (8361. a Havasi vadászatain 
(841) és a Medve (8431 c könyveiben rajzolta 
meg. amelyek kemény sportértékük melett ere 
deti zoológiái források
Október 5-én (8821 hunyt el Anghy Csaba
aknek születésnapja c e hóra es* (801 okt 
22.1. Mezőgazdász, egyetemi tanár, tudomá 
nyos kutatói 856 tói 8  évig a Budapesti Állat 
ken igazgatója Nem volt vadászember, de állat 
tani, állattenyésztési ismeretei a vadbiológiai ku 
tatásra meghatározóak voltak Üzenete J< lég 
több vadfaj sok mndent kibár. de ha biológiai 
műveletlenséggel foglakoznak vele. belepusz 
túl*.... .Vallom és hiszem: rancs szebb feladat 
mmt a vad érdekében tevékenykedni, óvni. véde 
ni és tenyészteni'...

gyűjthetünk nagy vadészetödök sírjára: 
Október 17. (870) Schell József, sokáig 
meUőzön (és ma is művészi rangja alatt kezelt) 
festőművész és grafáus halálának napja Szé 
chenyi Zsigmond Ahogy ekezdódön és Unnep̂  
napok c. könyvének iusztrátoraként ismerjük 
leginkább - de ennél jóval több volt. .Itt élt és 
akotott élete utolsó éveiben .* hrdetné tábla 
(az Andrássy u. I  sz. alatti ház falán), ha a ma
gyar vadászrajzolónak kifáma ilyen I I Dr. Koncz 
István sóhaja 890 bői, amelyet még nem hal 
Ionunk meg.)
Október 28. (889) Eiiunyt dr. Saéd Ferenc,
akre nem orvosként, hanem 3/4 évszázad vadá 
szati krónéásaként emlékezzünk: olvassuk el 
.Vadászélmények és kopjafák' c könyvét, és 
szívleljük meg üzenetét: .szeressétek az erdőt, 
mezőt, természetet., sohasem legyetek lódüh 
ben szenvedők... A vadászatban a sportot a vad 
elejtéséhez vezető útszakasz jelentette számom 
ra... a lövés csak pont a sport szó végén . .*

Személyekhez kötődő napok még:
Október 1. (884) Nyugdíjba vonult dr. Koller 
Mihály, aki 867 tői volt a MAVOSZ főtitkára 
Személyisége meghatározó volt a tisztségében 
töltött 17 év vadászati eseménye** a MAVOSZ 
arculatára.

Ha október
Október 11. (869) Gyulajon világrekord 
agancsú dámbkát ejtett el Fehér Lajos, amely 
871-ig volt listavezetői A trófea súlya 3,85 kg. 
pontszáma 214,99 IP. iA trófeát a budapesti 
Nemzetközi Vadásznapok keretében minősítet
ték világrekorddá).
Október 13. (892) R Korz ú| világrekord 
agancsú dámWcát ejtett el Guthon: a trófea 
súlya 5,80 kg II), pontszáma 233.11 IP. 
Október 19. 1865) Gyulajon világrekord 
dámbka került terítékre Elejtő Fehér Lajos, a

Október 12. (8741 A Somogy megyei Ádánd 
községben, a Mezőgazdasági Szakiskola kertié 
ben felavatták Fekete István szobrát; szüteté 
sének 75.. halálának 5. évfordulóján

akkor dém:
trófea súyla 4,30 kg, pontszáma 212,12 IP. 
869 ig volt a rangksta élén.
Október 21. (872) 4.8 kg agancssúlyú, 
220,31 IP  pontszámú dámbikét. új vtlágrekor 
dót lőtt Kádár János Gyulajon, amely 20 évig 
volt a legiobb'
Október 25. (870l Gyulajon Tolnai Ferenc 
ejtett el viágrekord agancsú dámbkát. (872 ig 
volt rekord.) A trófea súlya 5,15 kg. pontszáma 
217.25 IP.

Vadászattörténeti (zoológiái) kuriózum: 
Október 21. (866) Bartha Péter Hajósszent | györgyön farkast lőtt.

A vadászati szervezetek történetéből 
Október 1. (858) hatállyal a MAVOSZ Orszá 
gos Intézőbizottsága (I) kötelező vadlétszám 
becslést rendelt el. amelyet 2 hét alatt 115-gl 
kellen végrehajtani és X. 20-ig jelenteni a szö
vetségnek.
Október 5. (820) A .Hubertus" és az 
OMVV fúziója: a Hubertus Országos Magyar 
Vadászati Védegylet megalakulása. Elnöke: gr.

feljegyzésre érdemes események:
Teleky Pál. tiszteletbek elnöke Bársony István. 
Az egyesülést megelőző kérdés az volt: országo 
san egységes vadászati szervezet legyen, vagy a 
3 (!) ilyen maradion ónáió. de közös szövetség 
be tömörülve? (A polarizáció nem csak akkor ár
tott az ügyünknek!)
Október 6. (894) A Magyar Vadászati
Kollégium alakulásának napja Az országos be-

jegyzettségű 7 vadászati szervezet tanácskozó 
javaslattevő fóruma, amely szakértőivel sokat 
tett pl. a Vadászati Törvény korábbi (szélsősé 
ges) tervezetetek megváltoztatásában és a ma
gyar vadásztársadalom egységének biztosításé 
bán, a .másság' tiszteletben tartása mellen. 
Október 7-10. (8931 közön a Cseh Morva Va 
dászszövetség látta vendégül a kelet-közép euró 
pai vadászszövetségek vezetőit. A házigaz 
dákon kívül Németország, Ausztria, Bulgária, 
Szlovákia. Lengyelország képviseltette magát; az 
OMW nevében Bánffy György vett részt. A va
dászati törvénykezés harmonizációja meien a 
szövetségek jogálásái tekmtenék át. melyből 
számunkra a német és osztrák megoldás a Vadá 
szati Kamara cékitűzéseit támogatja Emellett a 
képzés, tómegkommunácáció és propaganda 
munka összehasonlítása szerepelt naprenden. 
Október 7-13. (858) között Vadgazdasági 
konferencián ké(*iselte hazánkat Prágában 
dr. Bertóti István országos vadászati főfelügyelő 
és Dénes István, az 0EF vadászati osztályának 
vezetője Mai szemmel talán nem c a tudomá 
nyos értéke I eljegyzésre méltói hanem a nem 
zetközi szintű nyitás {egyelőre szocaksta reláció
ban! a társszakmákkal egy asztalnál...
Október 8-én (891) az OMVV a József nádor 
tér 7. sz. alatti székházából a Medve u. 34-40. 
alá költözött. Az esemény több mint egy cím
változás: a lehetőségek szűkülése melett azt a 
szemléletváltozást is tükrözi, hogy a Szövetség 
nek elsősorban munkahelyre, és nem exkluzív, 
drága (esetleg a közvéleményt is irritáló) repre 
zentáoóra van szüksége!
Október 12. (895) A .M agyar Vadért!" 
Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány bíró
sági bejegyzésének napja A magánalapítvány 
szakmai kulturális szociális témák támogatása

mellett az Országos Vadásznapok és Kulturáks 
Konferenciák támogatását tűzte ki céljául. 
Október 12. (871) A MAVOSZ megszervezte 
hogy a Nimród automatikusan minden magyar 
vadásznak (Vt tagságii alapon) járjon!
Október 15. (847) Rajk László bekjgymmiszier 
jóváhagyta 8 MAVOSZ Alapszabályát. 
Október 18. A MAVOSZ Közgazdasági Szak
bizottságának alakulása. Elnöke Andrfcó Miklós 
volt.
Október 24-én 18911 úyáalakult az OMVV 
Etikai Bizottsága olyan neves személyiségek
ből. akket méltó név szerint is felsorolni!
Elnök: dr Csőre RM, tagok: Eórdógh Tibor, Öhm 
László Pál Endre dr Sterbetz István, Mátyás 
Ferenc dr. Székely István. Homormay Zsombor. 
A bizottság aktuáks munkaprogramot fogalma 
zott meg (beleértve az etáai kódex összeállítását 
is), amelynek végrehajtása .átcsúszott' a Vadá 
szati Kulturális Egyesülethez 
Október 24. (875) A MAVOSZ Országos Kút- 
döttközgyűlése részjegy kibocsátást szava 
zon meg 8. 25. 50 és 80 ezer Ftos címletek
ben az apróvadtenyésztó telepek építése céljá 
ból. A részjegytulajdonos vadásztársaságok - 
részjegyük arányában - elővásárlási jogot kaptak 
a fácáncsibe ellátásban és részesedést a te
lepiek) nyereségéből..
Október 31. (891) A Vadászati Kulturális
Egyesület megalakulásának napja A 80 főt 
meghaladó résztvevő dr. Csőre Pált választotta 
elnökéül. Az alapítók megfogalmazták: nem va 
lami eien. hanem valamiért (I) kívánnak dolgoz 
ni. és ez: .a vadászati kultúra, mnt a művelő 
désnek a vadászatra vonatkozó és a vadászattal 
összefüggésben lévő része' (Idézet dr. Cs P-tóD. 
E sorok a VKE lapjában jelennek meg!

A vadászattudomány és ismeretterjesztés 
4 jeles eseményét ragadjuk ki a többi közül:

Október 10-17. (866) közön, 30 éve rendez 
ték meg a TIT, az 0EF, a MAVOSZ, a MAVAD az 
alsó Vadésznapokat (ami mást jelentett, 
mint ma). Ennek keretében 15 étvonafcefa eló 
adást hallgathattunk meg. fele fele arányban a 
nagy és apróvadgazdákodás köréből 
Október 23. (8691 A CIC által támogatott 3 
napos Nemzetközi Vadésznapok megnyitója 
Budapesten, immár az 871. évi Vdágkiáltás 
elő-, i .  a Magyar Vadásznapok utórendezvénye 
ként A tanácskozást Fehér Lajos, a kormány el 
nókheiyettese nyitotta meg. Bevezető előadást 
tartott J. G. Maasdijk úr, a CIC elnöke 
Október 24. (8681 A III. Magyar Vadész
napok megnyitása Budapesten, a TIT, a MÉM 
Erdészeti Hivatala és Vadászati Főosztálya, a 
MAVOSZ és a Fővárosi Állatken szervezésében.

jeles külföldi személyiségek részvételével. Az ak
tuális tudományos előadások élénk érdeklődést 
lés hozzászólásokat) Oltottak ki. A rendezvény 
keretében minősítették világrekorddá a gamási 
(Somogy ml szarvasbika agancsát! (A TIT kiad
ványában a 255,16 IP téves adat!)
Október 26. (867) A II. Magyar Vadászna 
pok megnyitása Budapesten, a MÉM Erdészeti 
Hivatal, a MAVOSZ. a MAVAO, a Madártani Inté
zet, a Fővárosi Állatkert közreműködésével, a TIT 
szervezésében, külföldi vadászati szakemberek 
megjelenésével. 80 főt meghaladó magyar hall 
gatósággal A vadászati igazgatás, az erdő-, me
ző-, vadgazdákodás összehangolása és főképp 
az apróvad gazdálkodás és természetvédelem 
volt az előadások tárgya

Jogszabályok kiadása:

Október 15. (863) A fegyvertartásról szóló 
BM rendelet kiadásának napja Ez a jogsza
bály közel 30 évig volt a fegyver és lőszervásár 
lás. tanás útmutatója, de több vonatkozásban 
csak belső (az átlag állampolgár-vadász várná 
ra nem oyihénos) utasításokkal együtt volt ér
telmezhető.

Október 31. (891) A 14/891 BM. r. kiadásá
nak napja A kézilőfegyverekről szóló rende
let a 115/891 sz. Kormányrendelet végrehajtásé 
ról. annak részletszabályáról szói. és 5 éve ez 
vonatkozik ránk!

Október 1. (8721 .Orasztáus' vadásztöltény- 
áremelést jelenten be az Országos Anyag és Ár- 
hivatal: pl. a 12 kahberű normál sörétes töltény 
ára a korábbi 2.34 FtAJbról 3.00 FtAJb ra nőtt.

A kereskedelem kóréból 2 érdekesség:

Október 1. (891) 7 szervezet közös akaratából 
.Káosz helyen rendet' jelszóval megalakult a 
Magyar Vadkereskedelmi Szövetség. Fő
titkára dr. Kovács Miklós volt
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A KORMOSNYAKÚ
Harmincöt évig volt hivatásos va
dász. jól ismerte a terület minden 
zegét-zugát, most mégis lassan, 
szinte tapogatózva lépdelt a mere
dek cserkészúton. Nem csoda, hi
szen még csak halvány pír deren
gett az égbolt keleti peremén. Sö
tétségbe burkolózott az erdó. Li
hegve ért fel a hegygerincre, szíve 
a torkában kalapált.

- Megnőttek a hegyek - gondol
ta kesernyés öngúnnyal. - Talán 
azért, mert amióta nyugdíjas va
gyok. kiestem a mindennapos 
edzésből, ellustultam? - próbálta 
igazolni fáradtságát, - Ne áltasd 
magad. Feri, öregszel, ez az oka, 
bele kell törődnöd.

Gyanakodva vizsgálgatta a ma
gasles létráját. Nem ok nélkül. Egy 
korhadt fok eltört a talpa alatt, vé
szesen imbolygott az egész reves, 
szúette építmény.

- Biztos elbír, ha nem mozgoló
dom sokat - nyugtatgatta magát, 
miközben elhelyezkedett. - Több 
mint tízéves ez a les, mióta nyugdíj
ba mentem, senki sem javította. 
Minek is javították volna? Ez a terü
let legtávolabbi pontja, nagyon rit
kán vetődik erre vadász, pedig vad 
itt is volna bőven Manapság a va
dászok nagyrésze gyors sikerre, 
könnyű zsákmányejtésre törekszik. 
Szóljon a puska, gyűljön a falra ag
gatott trófea, de lehetőleg gyalog
lás. fáradtság, időtöltés nélkül. 
Nem érdekli őket a természet szép
sége. ezernyi apró titka. A termé
szet pedig csak azok előtt tárulko
zik fel, akik szerető kíváncsisággal, 
tudásszomjjal közelednek hozzá.

Csak az olyan trófeának van ér
téke, amit a vadász fáradtsággal, 
utánajárással, türelemmel szerez 
meg, mert ebben ott sűrűsödik az 
élményanyag, az emlék, a vadász 
kitartásának, rátermettségének ju
talma. Miért nem mennek az ilyen 
gyorspuffogtatók céllövónek, és 
akasszák a falra a versenyeken 
szerzett érmeket, okleveleket. Igaz, 
hogy azokat sem adják ingyen.

hosszas edzés, munka eredménye 
a siker. Ingyen? A kilövési engedé
lyeket sem osztják ingyen. Fizetnek 
érte in is, ott is. kilincselnek, baráti, 
rokoni kapcsolatokat mozgósíta
nak. ehhez ők jobban értenek, de 
a vadászat lényegét nem tudják 
megérteni. Talán nem is akarják.

Nem tudott otthon ülni, továbbra 
is tagja maradt a vadásztársaság
nak, naphosszat barangolt erdőn, 
mezőn, vállán az öreg sörétessel. 
Távcsővel figyelte a vadat, lassan 
személyes ismerőse lett mind
egyik. de hát így volt ez akkor is, 
míg szolgálatban volt.

- Feri bácsi állandóan a terüle
ten mászkál, zavarja a vadat - hal
lotta a pletykát. Két zöldfülű fiatal 
vadász panaszkodott Nem törő
dött vele. tudta, hogy nem a vadat, 
hanem a vadorzási szándékot za
varja. nekik áll útjukba. Otthon 
hagyta a sörétest, a távcsöves tu
ristákhoz semmi közük.

- Édesapám, maga most már 
vadász úr lett, igaz? - kérdezte a le
gényfia.

- Hát... úgy is lehet mondani.
- Akkor most már vadásszon is, 

ne csak vadásztasson, dolgozzon, 
etessen, mint eddig Kérjen szar
vasbikára engedélyt, hisz nincs a 
házban csak hullajtott agancs, 
meg molyette bőrök. Magának is 
kijár...

Igaza van Lacinak, miért ne lő
hetnék végre én is egy bikát?

- Hááát, Feri bácsi - vakargatta 
fejét az elnök -, nagyon szűkös a 
kilövési keret. Na, meg aztán oda is 
ígértem a bikákat. Papírlapot vett 
elő, felolvasta az igénylők nevét. 
Köztük volt két olyan is. aki alig pár 
hónapja lett vadász. Ezeknek bika 
lesz az első vadjuk - mondta.

Feri bácsi érezte, hogy egy kese
rű galuska nyomja a torkát, fegyel
mezett ember volt. némán lenyelte, 
arca elsápadt, ezt az elnök is észre
vette. - Tudja mit - jutott eszébe a 
mentő ötlet - van egy selejt bikára 
engedély a szedresi körzetben. Ott

lőhet egy bikát, úgyis maga ért a 
legjobban a selejtezéshez. Bízunk a 
tudásában, szakértelmében, az 
ilyen kényes feladatot nem is bíz
nánk másra - buzgólkodott az el
nök, hogy tetszetősebb csomago
lásba kínálja ajánlatát.

Feri bácsi fejében kavarogtak a 
gondolatok. A maradékot dobják 
nekem, nem érdemiek meg egy jó 
bikát ennyi év után? Nem baj, a se
lejtezést is el kell végezni. Talán 
majd jövőre jut a javából is - gon
dolta.

Ez mind rendjén volna, de miért 
csak azt kaphattam meg, ami sen
kinek sem kellett? Ilyen a vadőrből 
lett vadász úr sorsa. A többiek al
konyaikor vagy hajnalban kikocsi- 
káznak a közeli mezőre. Szárazság 
van, a földutak is járhatók. Mosta
nában a kukoricásokban és a zab
tarlókon bőg a bikák nagy része. 
Közel engedik az autót, könnyű az 
ablakon kinyújtott távcsöves go
lyóssal oldalba lőni valamelyiket. 
Nem, ez nem vadászat, jobb a 
kunyhó, a hideg koszt, az erdő, a 
bőgőkürt...

Világosodott, de még ködfátyol 
borította az irtást, csípősen hideg 
volt a hajnal. Mély mörcögő han
gon elbődült egy bika, nem akart 
hinni a fülének: ez a kormosnyakú 
hangja volna? Jó  négy évvel ezelőtt 
látta a derék, golyóra érett tizenha
tost. Hát még nem lőtték meg? Per
sze. messze van a szedresi kerület. 
Fiatal, erőteljes bőgés válaszolt ki
hívóan. Fürge szellő kerekedett, 
szétszórta a ködöt. Mohón pász
tázta távcsövével az irtást. A kor
mosnyakút fedezte fel először, az 
erdő szélén állt a szederindás giz- 
gazban. Alig ismert rá, alaposan 
visszarakott, tizenkettes lett az 
egykori derék tizenhatosból. A szá
rak megőrizték vastagságukat, de 
az egyik középág tőből letört, a ko
rona két ága is kurta, töredezett vé
gű, pudvás, szivacsos lehet az 
agancs, öreg, selejt bika. Mellette 
szamárfülű tehén csipegeti a bok

rokat. ez is idős matróna. illenek 
egymáshoz. Felfedezte a másik bi
kát is. villás korona a bal agancs
száron, de a jobb... ág nélküli, mé
retes. nyárs-gyilkos agancs. Fiatal 
tízes lenne, de a nyárs miatt veszé
lyes gyilkos, igazi selejt. Talán here
sérülés miatt rakott fel rendellenes 
agancsot. Jó  százméternyire lehe
tett egymástól a két bika. A nyár
sas kihívóan, verekedésre készen 
bőgött, a kormosnyakú mörcögve, 
elutasítóan válaszolt, de nem moz
dult el a tehene mellől. Ha össze
csapnak, nem kétséges a küzde
lem kimenetele, a gyilkos simán 
felnyársalja, megöli a kormosnya
kút. Óvatosan leereszkedett a ma
gaslesről, a bikák felől lengedezett 
a légáramlat, szimatot nem kap
hattak. Minden talajhajlatot, bokor 
takarást gondosan kihasználva lo
pakodott közelebb. Meghúzódott 
egy csutak mellett, elővette a kür
töt, és egy durva kihívást bőgött a 
nyársas felé. A kormosnyakú nem 
válaszolt, de dühösen bömbölt a 
nyársas. Mégegyszer belemordult 
a kürtbe, aztán feszülten figyelt. 
Ropogott a bozót, verekedésre ké
szen jött a nyársas, alig húszméter
nyire megtorpant, fejét forgatva ke
reste a kihívót, testét takarta a bo
zót. Nyaktőre célozva meghúzta a 
ravaszt, s a bikát mintha villám súj
totta volna, összerogyott, nem 
mozdult többé. Pár másodpercig 
dermedten állt a kormosnyakú. A 
tehén ocsúdott fel hamarabb, 
megpordült. és elnyelte az erdő, a 
bika követte...

- Menj, öreg, védd meg az egy 
szem tehénkédet, ha tudod. Le
gyen a tiéd az ősz, jövőre ki tudja, 
mi lesz? - mormogta.

Mire a nyársas mellé ért, már 
nem volt benne élet. Ágacskát tört 
le. sebvérbe mártotta, és a kalapja 
mellé tűzte. - Vadászüdvözlet, Feri
- dörmögte maga elé - most már 
neked is van saját selejt-agancsod

Panigay Róbert

CSAK NÁLUNK, CSAK TÖLÜNK, CSAK ÖNNEK!

AKC IÓ ! AKC IÓ !  AKC IÓ !
Jelentős kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztőségünk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhármas Magyarország aranyérmes trófeái cí
mű magyar-német nyelvű könyvet. Alkalmas a hozzánk érkező külföldi vadászok megajándékozására, a szinte hihetetlen mennyiségű adathalmaz és gazdag kép
anyag pedig a szakember munkáját segíti. AkcJ6# 4r#; 1W0 R

Ugyancsak szerkesztőségünkben kapható és rendelhető meg Békés Sándor Vadászetika című könyve, amelyet a Vadászati Kulturális Egyesület adón ki. A munka 
ajánlón anyag a vadászati felsőoktatásban is. és hiányt pótol a mindennapi vadászgyakorlatban. Ismeretanyagát nem nélkülözheti egyetlen igényes vadász sem.

Akciós ára: 290 Ft.
Mindkét könyv megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209. Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn.)
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Bp. 1 245 
Pf. 1 209

Mucsi Sándor, Szeged:
„...A vadásztársaságok egye
sülési szabályzata kimondja, 
amíg a vadásztársaság léte
zik, oszthatatlan vagyonnal 
rendelkezik. Sokan kérdezik, 
hogy a vadásztársasági tagok 
mit tettek azért, hogy va
gyonnal rendelkeznek? Fizet
tük a tagsági dijat, vadászje
gyet, biztosítást, és bizony 
nem ingyen vadásztunk a 
negyven év alatt. Mindezek
ből csak néhány példát em
lítek.
ózbakjaink 9 0 % -át mások 
lőtték ki, nekünk jószerint 
csak a sutázás maradt. A va
dászat saját gépkocsinkkal 
történik a mai napig, és nem 
minden vadász rendelkezik 
terepjáró gépkocsival.
Volt olyan év, hogy idényben 
nem is kaptunk nyúlvadászat- 
ra engedélyt, de még most is 
keretek között van. Ugyanak
kor a 4-5 nap élőnyúlbefogás 
kötelező volt. Hidegben, eső
ben, sárban hálózni, órákat 
feküdni a háló előtt nem mu
latság, de a hajtás sem köny- 
nyű a nehéz téli terepen. A 
kételkedőket szeretettel lát
nám vendégül élőnyúlbefo- 
gáson.
Valamikor kaszáláskor a fá
cántojásokat szedtük össze, 
és kotlók alá rakva neveltük 
fel. Ezt követte a fácán-utó- 
nevelés (24 órás szolgálat), 
évente sok-sok nap. A felne
velt fácánok zömét külföldi 
bérvadászok vadászták le. Ha 
ők jöttek, mi ki se mehettünk 
vadászni. Kötelező volt vi
szont a vadászatukon részt 
venni és segíteni a szórakozá
sukat. Volt olyan év is, amikor 
reggeltől késő délutánig va

dásztunk, és 1-1 fácánnal tér
tünk haza.
A vadászház építése, a kör
nyezet rendbetétele, valamint 
a fácánnevelő építése, mind
mind a szabadidőnkben tör
tént.
Skeet-pályát is építettünk, 
amely elősegítette a lőkész- 
ségünk fejlesztését és a ver
sengést.
Minden vadásznak kötelező 
volt vadetetők készítése, be
leértve a szükséges anyago
kat is. A társadalmi munká
ban végzett feladatokat min
den évben a közgyűlés hatá
rozta meg, ez sok egyéb mel
lett 5-10 nap volt. Ez a mai 
napig így van, de már ez sem 
annyi, hanem jóval több. Ve
gyük alapul, akkoriban egy 
fiatal vadásznak évi szabad
sága 17 nap volt, és ebből 10 
napot a vadásztársaságnál 
töltött el. Elképzelhetik, mi
lyen felzúdulás volt eseten
ként. Akinek nem tetszett, 
annak azt mondták: ha nem 
tetszik, ne vadásszon. Hát ez 
volt a mi negyvenéves ingyen 
vadászatunk.
Amikor a mai hőzöngők va
sárnap pihentek, mi kemé
nyen dolgoztunk. A munkánk 
eredménye a mai szép vadál
lomány, a kulturált vadász
ház, és kiegyensúlyozott gaz
dálkodás. Mi az államnak 
csak adtunk, míg „ ó "  anyagi 
támogatás nélkül csak rende- 
leteivel segített bennünket. 
Köszönjük. Most ez sem egy
értelmű. Az új vadászati tör
vény hogyan válik be, ezt 
nem tudjuk, de valami ke
csegtető kilátásaink nincse
nek. Egyedül a szenvedé
lyünk maradt még meg..."

Ehelyütt kórjük a Tisztelt Olvasóinkat, hogy a terjesztéssel 
kapcsolatos gondjaikat először a postással közöljék, mert 
minden körzeti postahivatal címlistát kap, amelyre a lapot 
kikézbesítik. Ha ez nem segít, akkor pontos nóvvel, címmel 
küldjenek szerkesztőségünkbe reklamáló levelet, amelyet 
továbbítunk az illetékeseknek. Ugyanez vonatkozik az eset
leges címváltozásokra is.

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

MAGYARORSZÁG
Októberben: gímszarvas bika. tehén. unó. borjú - dámbika, tehén, borjú őzsuta. 
gida - muflonkos. jerke, bárány - vaddisznó koca - japán szikaszarvas bika. tehén, 
ünő. borjú - Dybowski szarvasbika. tehén. unó. borjú - mezei nyúl - házi górény - 
nyest - fácánkakas - vetési lúd - tókés-, böjti-, csörgő. barátréce, kerceréce, szár
csa - balkáni gerle - seregély. Október 15-iig: örvös galamb. Külön engedélly*!.- 
fécántyúk - fogoly. Egész évben: vaddisznó kan. süldő malac - üregi nyúl róka 
pézsmapocok - nyestkutya - aranysakéi - mosómedve - vetési varjú (fészektelepen 
is) és dolmányos varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú sirály.

AUSZTRIA
Októberben: gímszarvas b«ka. tehén, borjú -  zerge -  muflon -  őzbak. suta és gida
-  szikaszarvas -  dám -  vaddisznó - mezei és havasi nyúl -  borz -  császármadár ka
kas -  fogoly -  vadrécék -  vadlibák - szárcsák - erdei szalonka - örvös galamb és 
balkáni gerle. Október 15-élg: mormota. Október 16-étól: fácánkakas.

SZLOVÁKIA
Októberben: gímszarvas bika. tehén, borjú -  dámbtka. tehén. únó. borjú -  muflon
kos. jerke, bárány - ózsuta, gida - vaddisznó - farkas -  hiúz -  pézsmapocok -  üregi 
nyúl -  borz -  császármadár -  balkáni gerle -  szárcsa - tókés- és csörgőréce - vetési 
lúd -  héja Október 16-éig: örvös galamb. Egéu évben: róka -  nyestkutya -  gö
rény -  ürge - hörcsög - vetési és dolmányos varjú -  szarka -  szajkó

UKRAJNA
Októberben: gímszarvas bika, tehén, borjú - óz bak - számyasvad.

ROMÁNIA
Októberben: szarvasbika. tehén, borjú -  dámbika, tehén, borjú -  őzsuta. gida - vad
disznó - zerge -  muflon -  nyírfajd -  mormota - hiúz -  sakál -  borz -  nyuszt -  nyest
-  vidra -  nyérc -  vadgerle -  örvös és odúgalamb - balkáni gerle -  fenyőrigó - sere
gély -  fúrj -  vedlibák -  vadrécék -  szárcsa -  kormorán -  egyéb vizivad - erdei sza
lonka - sárszalonka -  bíbic. Október 16-étól: fácán - fogoly. Egéex évben: róka -  
vadmacska -  nyestkutya -  görény - hermelin -  menyét -  pézsmapocok -  ürge -  
szarka - szajkó -  vetési és dolmányos varjú.

SZLOVÉNIA
Októberben: gímszarvas bika, tehén, borjú - dámb*a. tehén, borjú - őzbak, suta, 
gida - vaddisznó - zerge - muflonkos. jerke, bárány - kószál) kecske - farkas - borz
- császármadár - mezei nyúl - fácán - fogoly - tőkésréce.

OKTÓBER
őszhó, avagy M indszent hava

A M  A h* Ünnepnap
NáMae

A Nap 
katot nftgta
H m  h m

Mt*
h m

AMald
W
ti m

tkon
fc m

1 Kedd mm 543 1723 2012 1122
? Szerda Pun 545 1721 20 57* 1213
3 ü ú v ic * H * 546 1719 7146 1259
< Pert* fé m 547 1717 22 38 1339 a  1304
SSnraM Im i 549 1715 2333 1414
(Vasária* Brwó. Renáta 550 1713 - 1446

7 Hétfő Amáfie 552 1711 031 1515
8 Kedd Koppé* 553 1709 033 1515
9 Szerda Dénes 554 1708 230 1609

10 Csütörtök Gedeon 556 1706 331 1636
11 Péntek Brigitta. Gitta 557 1704 433 1704
12 Szentet mk a 559 1702 537 17 35 * 1 5 1 4
13 Vasárlap Kétaén. Ede 600 1700 642 1810

14 Hétfő Hette 601 1558 748 1850
15 Kedd Teréz 603 1656 854 1936
16 Szeréi Gél 604 1654 958 20 30
17 Csütörtök Hedmj 606 1652 1059 2130
13 Péntek Lakács 607 1650 1154 22 37
19 Szombat Meder 809 1649 1243 23 47 D  1909
20 Vasárlap Vendel 610 1647 1326 -

21 Hétfő Orwéya 612 1645 1404 059
22 Kedd Hód 613 1643 1438 213
23 Szerda Nemzeti űml. Gyönfri 615 1642 1511 326
24 Csütörtök Salem 616 1640 1542 439
25 Péntek Bianka. Bianka 618 1638 1614 551
26 Szombat Dömötör 619 1636 1647 700 0 1 5 1 1
27 V asán* Szabina 621 1635 1724 807

28 Hétfő Seaon. Snmomtta 622 1633 1803 908
29 Kedd Nárcisz 624 1631 1847 1004
30 Szerda Alfoiu 625 1630 1936 1053
31 Csütörtök Farkas 627 1628 20 27 1136

fifjwl— I A arári MsiimHit miatt a vékazéi* tz M f t tk  afy érével aéM Irteaéftl
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a
VAD ÁSZ ISKO LA
(Ár: 4500 Ft áfával)
A M E Z EI  NYÚL

(ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AM IT  A FEG YVER ISM ERET I V IZSGÁN TUDNI KELL

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

Címünk: 1051 BodapMt. Nádor utc« 34 TtMon: 111-9608. W./tax: 131-4790

VADHŰTŐHÁZ KFT.
//

LOTTVAD-FELVASARLAS
8900 .ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36 TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

£D V larttiim __y
KÉPVISELET:

SUMPI-IMPOR-TÓR BT.
1075 BUDAPEST, MADÁCH IMRE ÚT 8. III. 3. 

TELEFON: 267-9238, FAX: 342-6557

ESii B k o w n i n G

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK , 
'  SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK

WINCHESTER

\WINCHESTER MAROKFEGYVEREK 
LŐSZEREK

TÁVCSŐSZERELÉS. BELÖVÉS. FEGYVERJAViTÁS

SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT
ÉS VISZONTELADÓT A ÉS A

FEGYVEREK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA ÉS A
LŐSZEREK KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. B. W. DEFENDER 2001 KFT.

CÍM: m  BUDAPEST. BAROSS U. 1. (KÁLVIN TÉR SAROK) TELJfAX: H7 0235 
NYITVA TARTÁS: t t -18 ÓRÁIG, PÉNTEKEN D- 6  ÓRÁIG.

ÖNNEK IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher. Voere. svájci-német SIG SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK. 
Hirtenberger lószerek. Fegyverjavltás.

-  OLCSÓ B IZO M Á N YO S FEGYVEREK -
-  VADÁSZRUHÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII.. Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

c o M ^ o r d c  TRAVEL
A CoaCordt Travel orommal értesíti a ím td t O kodat, hogy t«ékeny?égi köre rtp u l* |tg y  t i  
adáua l b ta ft. így ezentúl komplett s/otgáftaussal M utasai randafcazéséra. Vadásat. egyéni és tár
sasutazások. valamnt üzleti és ncentitt utak szervezést mellett igény snrint ke(towó árú turista. A e t* 
kényeénts utazást Cxztositó busness osztályt repülőjegyeket beíratunk a világ im ádta pontjára 
és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban iz t l i t f t t l  néhány az aktuális k tdv t/m ényts  dijtéttle inkból:
Amsterdam 90 900.- AucUand 186 000.-
Barcelona 35500.- Anchorage H8 240.-
Brusstb 35 500.- Buenos Aires 132 000.-
f ra n k it 36500.- Capa lown 1Q 000.-
EAnfcurgh 43300.- Harara 10 000.-
lamaca 35 500- Honolulu 67000-
tondon 29 800.- Johanntsöurg raooo.-
Madrid 35500- Los Angeles 03 000.-
Vinciién 25 500,- Menco 07 000-
Nct 47 000. Mami 90400.-
f^ro 35500.- New ôrfc 76000.-
Pragua 25 000,- Ortando 96 600.-
Stockholm 44 900.- Sydney B5500.-
Umca 25 000.- Tokyo 02  700.-í r----V tfmo 0900.- faonto 79 000.-

A len ti árak a repu lítén  illetéket nem tartalmazzák.
Irodánk nyitvatartási id t je  Hétfö-caitórtók 09.00-17.00. Péntek 09.00-0.00 

Cicnünk: ConCorde Travel 062 Budaocst. Andrássy út 56 
lel : 138-1630935. 2685448. fax: 136I I 63 041/

Kereskedelm i és 
Szolgáltató Szövetkezet

\ ______________________________________________

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lószerek, valamint vadászfelszerelések nagy választék
ban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belóvését. vizsgáztatását, céltávcsö szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. Te
lefon: 1211 607. Ugyanitt DISZKONT árusítás. Központi telefon: 342-2586.

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

Telefon: (741 319 609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, 

fegyverek bizományi árusítása 
Trófeabírálat - fegyveriavítás. belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelés - fe 

dett lőpálya - terep lótér.
Nyitva tartás: hétköznap 8  17 óráig, szombaton 9-12 óráig.



üHtnec
M

ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
KAPITÁLIS VARACSKOS KAN 

DÉL-AFRIKÁBAN!
JOHANNESBURGTÓL ÉSZAKRA. DÉL-AFRIKA EGYIK LEGSZE8B 

VADÁSZTERÜLETÉN. TRANSVAALBAN. MÁR CSAK EGY SZABAD lOÓPOfíT 
VAU (1996. SZEPT 22 -OKT. 4.) KAPITÁLIS VARACSKOS KANRA 

9 TELJES VADÁSZNAP. TRANSZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. VADÁSZKÍSÉRET 2:1 
2 VADÁSZNAK: DM 4220.-/VADÁSZ. 4 VADÁSZNAK DM 2660.-/VADÁSZ 

TOVÁBBI KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:
KUDU. IMPALA. GNÚ. ORYX. ELAND, HARTEBEEST

SPECIÁLIS NYALAVADÁSZAT 
DÉL-AFRIKÁBAN

9 NAP. TRANSZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS EGY ELSÓ OSZTÁLYÚ FARMON. 
ÚSZÓMEDENCE. NÉMET ÉS ANGOL NYELVŰ VAOÁS7KÍSÉRET 

2:1 DM 2840,-/VADÁSZ. 1:1 DM 3561.-/VADÁSZ.

N A M ÍB IA
TÖLTSÖN a  NÉHÁNY FELEJTHETETLEN NAPOT A WINDHOEKTÓL 
KB 80 KM-RE ÉSZAKKELETRE FEKVŐ OKUJE VADÁSZFARMON! 

(CSALÁDOSOKNAK IS KIVÁLÖ HELY.) PL.: 7 NAP.
TRANSZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. NÉMET NYELVÚ VADÁSZKÍSÉRET.

2:1 DM 1033.-. 1:1 DM 1315.- 
KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:

ELAND. GNÚ. BLESSBOCK, DUIKER, KUDU. ORYX
A VADÁSZAT MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG'

KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
1214 BUDAPEST II.. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-197.

TELEFON. 420-5281. 420-5282. 420-5283 FAX 420-4466

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, FIGYELEM!
A WÁSZATl DIHIRÁIK E6¥KÚfT A

c o M ^ ÍORDC TRAVEL
tm  segítségévei H m m  m i m s x *  részére * w z m  s a m s to i

A \M3ÁSZAIDK0N RÉSZV̂ TR FBJÉTBi A KUUURÁLIS EGYESÜLETI 1A6SÁC. AI^YHEZ A SZÜKSÉGES 
WWUrANYOMJ KÉRÉSRE EUŰDJÜL KBSSSÚK A KAPCSOLAJÜT AZOKKAL A MA0GAZQÁU30ÓKKAL. 

A U  HAZAI eÉRWDÁSZTK&Al FOGLALKOZNAK W Y  FOGLALKOZNI SZERETNÉNEK.
Bordádon, mpcus 20-dwnto 31 káóct 

Weréá $  000 Fttótotaton. CO Mtafi Ldő«és 350 FtJdb Etat 60 ftflb 
fcí* és u qáyé*.

ÖK: CONCORDE TWkH, 06? 8P. AMOfÚSSY ÚT 56.
TEL: M M . 2»S08 FAX m m . Vtt TH.: BUM

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

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

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

oredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásártóinkat.
* V n  A DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK j 

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LÖSZE 
(12. 16. 20 kaliberben) 24.- Ft/db

1077 BUDAPEST WESSELENYI U 74 TELEFON 322 4002 
NYITVA TARTAS Hetlo csütörtök 8 30 17 00. péntek 8 30 14 30

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

HIVATÁSOS VADÁSZOK, 
FIGYELEM!

Kiskereskedelmi boltjainkban 5 %  kedvezménnyel 
vásárolhatják meg önvédelmi maroklőfegyverüket 

és vadászfegyverüket

Ili

J

Továbbra is kínáljuk a PM£ lőszereket, 
Nikko Striling távcsöveket, 

Weihrauch HW 60 J vadászpuskát. 

Nagykereskedéseink:
9022 Győr, Apáca u. 14. 

Telefon: 96/313-040 
1045 Budapest, Chinoin u. 20. 

Telefon: 379-4339

Kiskereskedelmi boltjaink 
Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok: 

9022 GySr, Apáca u. 14. 
Telefon: 96/328-876 

Szombathelyi kiskereskedelmi boltunk címe 
és telefonszáma az alábbiak szerint változott: 

Szamuráj Fegyverbolt 
9700 Szombathely, Széchenyi u. 13. 

Telefon: 06-94/339-336



R E K H Í R E K

Július végén a MAVAD vendégeként vadászott Jász Nagykun Sótok megyében egy kiváló né
met vadász, aki kedves, barátságos vadás/társnsk ts bizonyult. A kisújszállási Petőfi Vbdásztársa 
ság területén hozta terítékre a képen látható őzbakok trófeáit. 440. 564. 487. 375 grammos 
agsncssúlyal, 2 bronz és 2 aranyéremmel.

Ilyen terítékre mindenki büszke lehetne mén kérdezték nevét, címét, rengjen a képaláírás vé
gett. Mn írhatnak alá? MrxJezekre csak annyit mondott: Rudi bácsi...

TÉLI EGYETEM
A tizennegyedik alkalommal rendezik Keszt
helyen a Vadászati Téli Egyetemet a jövő év 
lanuár 19. és 26. között. Részvételi díj: 
38 800 forint, érdeklődni a Vadászati Téli 
Egyetem titkárságán lehet: Cím: 8360 Keszt
hely. Kossuth u. 42. Pf. 77. Telefon: 
83/312 983. fax 83/314-203.

VADÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászszó- 
vétség negyedik alkalommal rendezte meg 
gyerekek részére a vadásztábort Ttszapúspö- 
kiben, augusztus végén Harminc gyerek is 
merkedhetett meg a Tisza galéria erdeinek 
titokzatos vadvilágával Az élményeket nyúj
tó. gazdag program telies költségét a szövet
ség vállalta, a szülőknek csak az étkezést kel 
lett téríteniük.

KÉSETT A BŐGÉS
Lapzártáig szinte csendes volt az erdő. és sok 
külföldi távozott elégedetlenül, sikerek nélkül 
a hónap első felében, még a híres állami te
rületekről is. Az időjárásra semmit nem lehe 
tett .kenni', mert a hajnalok, esték a szo
kottnál jóval hűvösebbek voltak. Kimagasló 
pontszámú, nagy bikáról nincs is eddig tudo
másunk, csak 12 kik) alattiakról. Valami nmes 
rendben - mondják a kísérő vadászok, és eb 
ben biztosan közrejátszanak az elmúlt évek 
kampányszerű letörései. Mindenesetre annyi 
bizonyos, hogy ha a legnagyobb bikák elejté- 
si dátumait nézzük, túlnyomó részük a hónap 
közepére már feküdt. Csak ti-ia után kap
tuk az első biztatóbb híreket a bőgés alakúié 
sáról Zalából. Veszprém. Somogy és Tolna 
megyékből, de még mndig hiányoztak az 
igazi, kapitális koronás urak. Reméljük, kő
vetkező számunkban már sikerül néhány idei 
erős agancsot is bemutatni.

MUNKAVIZSGA 
SZOLNOK MEGYÉBEN

A vadászkutyák atalmassági vizsgáját a megye 
vadászai számára Szolnok megyében október vé 
gén tartják a túrkever Kossuth Vt. területén. Je 
lentkezni a megyei szwetség címén lehet.

M agyar vadászok 
külföldi trófeái

Még működnek a reflexek, az elmúlt rendszer 
ben ugyanis kevesen mertek .dcsekedm' a kúl 
földi vadászataikkal, azok eredményeivel: a tró
feákkal Ha emlékezetem nem csal. az ábrra ki 
küldetések során született könyveken kívül - 
négy ót szerzőről tudok - csak egyetlen szerzi 
páros vallott külföldi vadásza taról. Az elmúlt 
években megszaporodott azoknak a könyveknek 
a száma, amelyekben magyar vadászok mesél* 
el külföldi vadászéknényeiket. feltehetően az öt
let .benne volt a levegőben', hogy a külhonban 
ejtett trófeákból érdemes lenne kiállítást rendez
ni. mén az idei vadásznapok során több helyen 
is állítottak ki afnkai. erdélyi, dél-amerikai, ka 
nadai trófeákat... amelyet magyar vadászok 
zsákmányoltak 

Azért még működnek a reflexek, mén például 
az országosnak induló dunaújvárosi Intercisa 
Múzeum lekérését sokan visszamondták, .mién 
ló ez nekem?!', kérdezték, olyanok s  voltak, 
aki aggódtak a trófeák matt. de jócskán akad 
tak olyanok is. akik egyszerűen nem voltak hai 
tandók a nappali faláról leszedni a trófeákat 

Azén - úgy tűn* - idén megión a jég. mén 
a baranyai. Pest megyei vadásznapon és Dunaúj 
városban is volt mit a falra rakni - névvel és név 
nélkül Feltehetően nem kell hosszú időt várm 
arra sem, am*or egy egy üyen kiállításon nem 
nyűg. hanem érdem lesz a részvétel.

Egyébként, aki teheti, még a hónap végéig 
megnézheti Dunaújvárosban, az Interosa Múze
umban a tanulságos, jól megrendezett kiállítást.

Medgjesi Mihály Emlékverseny
A szolnoki Mién lőtéren ménék össze tudásu
kat a vadásztársaságok csapatai augusztus 
17-én, 52 résztvevővel Versenyszámok: 25 jadfr 
parcous ♦ D értékelt vaddisznó lólapra. 

Csapat:
1. Mezőtúr, Fekete István Vt.
2 Nagyrév Tuszazug Vt.
3. Újszász. Szabadság Vt.

Egyéni:

1 Kiss Koméi, Nagyrév Tiszazug Vt.
2 Kontra Imre, Mezőtúr. Fekete István Vt.
3. Dr. Vizkeleti József. Szolnok. Alföldi Kőolaj Vt. 
Másnap ugyanitt, országos versenyen, a megyék 
csapatai mérkőztek, 50 lövéses jagdparcourson. 

Csapat:
l  Pest megye
2. Jász Nagykun Szolnok megye
3. Somogyi Erdész

Egyéni:

l  Hegyi János

2. Oobos József
3. Ifj. Fehér József

V IH A R S A R O K  K U PA
Heted* alkatommal rendezi meg a Kórostarcsai 
Vadásztársaság a Viharsarok Kupát A verseny 
(amely az országos versenynaptárban is szere 
peltl évről évre kedveltebb a résztvevők létszá
ma növeksz*. Az idén 54 fő nevezett az ország 
szinte minden részéből. Az esemény szponzora 
Ériek Hofer, így neki köszönhető a több mint 
550 ezer forntnak megfelelő (fcj és a verseny 
népszerűsége 

Evek óta az első két helyezett egy egy fegy
vert vehet át. az idén egy Beretta és egy 243-as 
Mauser volt a fódíj A verseny rendkívül magas 
színvonalú volt. a győztes 600 maximális pont
ból 580 at én el.
Győztesek:
1. Ifj. Fehér József 580 pont Uászfényszaru)
2. Simon László 554 pont (Febőtárkányl
3. Nagy Varga Géza 552 pont (Jászberényi

APRÓHIRDETÉS
K * m « (  használt 7KK-600-as cseh M u s t*  
30 06-os golyó s fegyver. 6  x  56-cs. kitűnő távcsővel 
szeret*. és 1 db Brúnó S u pv  12-es bock sörétes 
fegyver kitűnő álapotban eladók Érdeklődni 8  16 
ő r iig  a 06-66.* 386-257 vagr este a 
06-66/386-290-es lelefonszámon

2 M m  8 x 5 7  golyóé. MOM 6 x  42-es távcsővé sze
retve. és M e'le l 127-es 12-#S sóréles fegyverek fnss 
műszakival kávését hasznában eladók FtG vagy IZS 
vegyes csóvú csere «s érdekel Érdeklődni 06-30.' 
674-557. Hajdú M*á»y vagy 06-62/478-646 fa»on

32-ea ka»erO. sörét**. olasz bockot cserélnék 
20-as ka lioe 'j. hosszú csóvú. szűk. öreg. d  jp la  sóré
tesre I Mer kei nem érdekeli Vennék sérült, felújításra 
worufcj vagy selejtezésre viró. csóíwbás lulsóéaka- 
sós. 12« s . só'étes. dupla fegyvert Eladó kikészített 
pézsmapocok bőr, 40 Cb egyben Érdeklődni 
06-62/341-295 este

V kto rie  20-m  kai. sóréies v a d á s f r i s s  mű
szakival reális érőn eladó Érdeklődni 9  15 óra kö
zött 06-22/372-261-és teW onon lehet

5 hónapoe. alap»dom«ott szállásszőrű tacskó szuka 
eladó Telefon 06-53/378-428

Jegdtffrie r U fy tM . rseh vérvonalból eladók Szuka 
eredményei 2 x  CACT. 5 x  CAClt Kan ’ 96 évi 
munka magyar bainok W o n  302-4879

SzékÉs szőni tacskó, kitűnő küllemű, fogós, több
szörösen győztes, vadászó szülőktől ró szőrzetű köly
kök kaphatók Szabó ZoHán, 7044 Nagyöo'og. Szé
chenyi u 3 9 ,  leleten 06-75/333-482

Széfcáa sző ri tacskókóiytófc riadók Kannal fedezte
tést vállalok Eredményei 5 x  CAC1.5X CAClt Kan 
94 évi munka magva* bainok.'9 6  évi kotorék vtlég- 

gyóztes telefon 302-4879

Akttv vadéért izú lőktöl augusztusban született ba
jor véreb kiskutyák eladók telefon 06-47/321-213

Drótszőrú némát vtzala kiskutyák eladók feleden 
06-74/406 169

Kitűnő küflemű és vérvonalú szúldktól 6  hónapos, 
a lap xío mi te tt. rövid szőrű magyar vizsla kan eladó 
telefon 201-1283

Hannoveri véreb kiskutyák eladók lektori- 
06-48/474-680

Vadászkutyák kiképzését. nzsgáztatását vállalom, 
bentlakássai* W o n  06-96 339-157 M ikcUG é
za lynológus Ugyanitt levadászott magyar vizsla 
kan eladó

A Diana Vadész-Horgász Antikvárium akciója Hiros 
klasszikus magyar vadászírók kásái (Ébred a dzsun
gel és A néma völgyben clműek - a két kötet össze

sen 650 Ft!) Fentieken kívül is nagy vadászkónyv- 
készlettel állunk m ^den  érdeklődő rendekezésére. 
Levélcím 6900 Makó. Zrínyi u 3 4 .  telefon 
06-62.411-561 és 413-680

Gimbfta vadászati lehetőséget k eresek az ország Bár
mely 'észén, megegyezés szerint telefon 
06-53/376-371

Erő* tányércsapdák tladók Érdeklődni Ounaúfvá- 
ros. Hengerész u 11. fszt 3.

Vadászterületek • ólénékelése. uzemtervwése. vad
gazdálkodási szaktanácsadás bejegyzett szakértők
kel. krváló referenciákkal Vadgazda mérnöki iroda 
W efon 06-60/314-597 vagy 30/314-597. 
118-9226. fa* 153-0417

Korongdobó gépet hobbi és pár- 
cours korongokhoz 18 500 Ft-tól. 
könnyű, összehajtható magasle 
seket 8900 Ft-tól (^postakölt
ség) szállít az INTERMAS KFT. 
Szárnyas, szőrmés vadra befogó 
csapdák gyártása többféle kivi
telben. Telefon: 66/321-151, fax: 
66/441029.

A Cserkeszőlő és Vidéke Vadász 
társaság fájdalommal tudatja, 
hogy az elmúlt hónapban há
rom alkalommal tettünk vég
tisztességet vadásztársaink 
utolsó nyugvóhelye mellett.

id BÓ N É M IH Á LY 
nyugdíjas erdész, a Vadász- 
társaságnak vo lt vadászm es
tere életének 76 évében va- 
dásziasan küzdve betegsé
gével elhunyt.

JU SZ T IN  LÁSZLÓ 
a Vadásztársaság nyugdíjas 
hivatásos vadásza 74. éves 
korában, hosszan tartó sú
lyos betegsége után elhunyt.

ifj. TATÁR LÁSZLÓ  
a Vadásztársaságunk aktív 
tag ja, életének 41. évében 
szűnt m eg szíve-dobogása.
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REMINGTON, M ARIIN  Vadász és tM rtfegyverek. lőszerek..
COLT. RUGER, ROSSI önvédelmi, maifck és sportpisztolyok 

ME gáz-, riasztófegyvertkjÜöszerek 
Flóbert pisztolyok (cngedelymentA 4 és 6 0-ben). 

TASCO HAKKO kereső és cj|ávcsövek  
HERBERTZ SOLINGEN vadászbicskák, tőrök 

GREEN TRAIL gumicsizmák, bakancsok 
PSE. PRO LINE csigás és számszeríjak 

további újteleink: Budapest. Józsel kn 66.. Szentendre, Kossuth u 8 
Vác. Csánvi kn 5b.. llnf tel (2Ji 3W 30(1) ,

CÍM: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. 
Telefon és fax: 153-1726

KÖZPONT: 7400 Kaposvár, Fő u. 40.
Tel. és fax: 82/315-252, 318-954 

VADÁSZBOLTOK: 7400 Kaposvár, Fő u. 40. 
Tel.: 82/318-954,

7500 Nagyatád, Piac tér. Tel.: 82/352-899 
NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR: 7400 Kaposvár, 

Zaranyi u. 6. Tel.: 82/315-538

MAGNUM 90 KFT.
Elsőrangú vadászatok, verhetetlen árakon. Ausztriai irodánk több évei 

tapasztalata garancia a kiváló szervezésre

K Í N Á L  A T  U  N  K  B ó  L
Kanada: KIVÉTELES LEHETŐSÉG BEVEZETŐ ÁRON ÚJ AIBEHWI TERÜlcTÜNKÖNI 
18 vadásznap: 1996. november 13-30.14 szabad hely van)
I jávorszarvas, 1 vapfii. 2 fehérfarkú szarvas, 2 őszvérszarvas. farkas, fajdok. vtznad, 
komplett ár mindössze: 5450.- USO+repüWjegy
TAVASZI F€KETEM60V£-VA0ÁSZAT
7 vedásznap, 2 feketemedve 2900- USD+repültfjegy
AlaszkaSeward félsziget:
10 vadásznap- 1996 október fc-25. <2 szabad hely van) 
és november 4-14.13 szabad hely van)
1 jávorszarvas. 1 rénszarvas. 1 farkas. 1 rozsomák 
W vadásznap: 1997. május, 1 tengerparti barnamedve
TanzánialZimbabwejBotswana:
7 napos biivatyszafárik
Zimbabwe: 1 vadász-*! n& kísérő révére
8 nap 1 nagykudu. 1 impala. I varacskoskan. 1 duiker 
t) nap 1 kafferbwaly. 1 fekete lóantilop
NamibialDél Afrika: I vadász* 1 nő* kísérő részére
6 nap 1 nagykudu, 1 oryx, 1 tehénantilop. 1 varacskoskan 4150,- OEM
6 nap 1 nagykudu. 1 impala. 1 varacskoskan, 1 tóamilop 3400.- DEM

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

5000,- USD 
7000.- USD

5600-7000.- USD

3770- DEM 
8850.- USD

HASZNÁLT OLASZ SORETES FEGYVEREK 
AKCIÓS ÁRON!

1122 Budapest. Moszkva tér 21. Won/lax: 156-30-35. 
Rádiótelefon: 1301404-298

VADÁSZAT 11IÍÉIÉ

EGY LEPESSEL MINDIG ELOREBB! 
EXKLUZÍV VADÁSZBOLT 

BUDAPESTEN!

Nagykereskedés és diszkontbolt 
Soroksári út 164. (A FÉGtől 500 méterre) Tel.: (1) 280 8311 

KIZÁRÓLAGOS ÉS VEZÉRKÉPVISELETEK



K e r e s k e d e l m i  K f t .

H  AU P T K A T A L Ó G

VISZONTELADÓINKAT VARJUK A NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN
1214 Budapest, Rákóczi Ferenc ú t 195-197. Tel./fax: 420-4937, 420-4938.

SZAKÜZLETEINK:
Bp., V I., Andrássy út 12. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tatabánya, Sztráda üzletsor 
Tel.: 132-3180, 111-5413; Tel.: (721 313-904; Tel.: (37) 311-898; Tel.: 134) 312-476;

Szeged, Stefánia u. 9. Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Miskolc, Király u. 2. Baja, Árpád té r 1.
Tel.: (62) 312-782; Tel.: (92) 313-523; Tel.: (46) 340-040; Tel.: (79) 324-058.


