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Még mindig kedvezményes 
a lapelőfizetés

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

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

-  Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) össze
gyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és címlis
táját (minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fi
zet elő a lapra, december 31-éig a személyenként 
1650 forintos kedvezményből további 5 százalé
kos bonust adunk a számla végösszegéből. (A 
szerkesztőségnek először a pontos név- és címlistát 
szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a ked
vezményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befize
tési csekket küldünk.)
- Ha december 31-éig fizetik be az e havi számunk 
mellékleteként behúzott 1650 forintos postai utal
ványt - egy hónapban ingyen kapják a Magyar VA- 
DÁSZLAP-ot.
-  A hivatásos vadászoknak - a részvénytársaságok 
kivételével - ingyenes a Magyar VADÁSZLAP 1997 
áprilisától, ha megküldik munkaadójuk nevét és cí
mét. Nekik 1997-re csak 450 forintot kell ..Belföldi 
postai utalványon" december 31-éig befizetniük.
-  A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, . 
amennyiben december 31-éig befizetik az 1997. évre 
szóló tagdíjukat - ez az összeg 2400 forint -, automa
tikusan, térítés nélkül jár a VADÁSZLAP és igénybe 
vehetik az Egyesület epyéb vásárlási kedvezményeit.

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

Címlapon: A paragrafusok szorításában. Kovrig Miklós festménye
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VÉRDÍJ
2̂ ^  ’ Egyszer - még megboldogult rá- 

f  X  dióriporter koromban - az egyik fő-
í  1 nököm azt vetette a szememre.

hogy túlságosan „jól értesü lt" va
gyok... nem kellene ennyi mindent 
tudnod az adott témáról - tette 
hozza es elvette  tőlem a felvetett 

[../ , j l r w ;  tartalmazó m agnókazettát Távol
ál! tőlem, hogy a ..jól ertesu ltek” 

A a j  pózában tetszeleglek, de úgy er- 
W L M K M  zem: hivatásbeli kötelességem 

publikálni, amit a napokban az FM
folyosóján hallottam.

A hír arról szól. hogy az FM megelégelte az orvvadászat 
elleni harc eredménytelenségét, és azt tervezi, hogy 100 
ezer forintos vérdíjat tűz ki az orwadászok fejére. (Termé
szetesen a hivatalos verzióban nem vérdíjnak, hanem ju
talomnak fogják nevezni, de ez véleményem szerint nem 
változtat a lényegen.)

Végre! - mondhatnónk, valami komoly elhatározás van 
születőben... és reméljük, nem fúrják meg az elképzelést. 
Azt ugyanis mindenki - vadászok és nem vadászok - pon
tosan tudják, hogy az idén elfogadott, a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló LV. tör
vény csak jövőre, március 1-jén lép életbe... addig az át
meneti helyzetben a magyar vadállomány megóvása, 
fenntartása, az esetleges „túlhasznosítás" megakadályo
zása csak rendeletekkel, jogszabályokkal nem fog men
ni... érdekeltté, anyagilag érdekeltté kell tenni az embere
ket. a vadászokat abban, hogy aktivizálják magukat a kül
ső és a belső orvvadászat megakadályozása érdekében.

100 ezer forint talán elegendő ahhoz, hogy jó néhányan 
kockáztassák testi épségüket, biztonságukat, hogy vállal
kozzanak az orwadászok elleni fellépésre, hogy ne huny
janak szemet, ha pontosan tudják a faluban ki. mikor és 
mivel jár rendszeresen éjszakai lámpázásra, hogy melyik 
étterem kitől vásárolja a vadhúst, hogy ki rejteget lefűré
szelt csövú puskát a kamrában.

A 100 ezer forint egy vadőr számára legalább há
romhavi fizetést jelent, ami feltehetően ugyancsak erősí
teni fogja a „hivatástudatot"... s ha ehhez hozzátesszük, 
hogy a földművelésügyi miniszter utasítást adott a me
gyei vadászati hatóságoknak - karöltve a rendőrséggel - a 
vadászati tevékenység fokozott ellenőrzésére... van esé
lye és csak így lesz esélye az utóbbi években elburjánzott 
orvvadászat legalább részleges felszámolásának.

A „vérdíj" kihirdetésével egy időben a jelenlegi terüle
tes vadásztársaságoknak szól az a miniszteri üzenet, hogy 
ha nem az éves vadgazdálkodási terveknek megfelelő 
vadmennyiséget, hanem annál többet hoznak terítékre, 
számíthatnak rá: azonnal felfüggesztik a vadászati jogukat 
és vadászati tilalmat rendelnek el... és a személyi felelős
séget kiemelten fogják vizsgálni és szankcionálni.

Mint mindenen, ezen az elhatározáson is lehet majd vi
tatkozni, lehet majd bírálni, és lehet majd kiskapukat ke
resni. Egy biztos: megalapozott, jogszerűen bizonyítható 
információk nélkül... és ami még talán ennél is fontosabb, 
elrettentő büntetések nélkül... 
csak pusztába kiáltott szó ma
rad az orvvadászat, az orwadá
szok elleni küzdelem.

Csekö Sándor 
főszerkesztő
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JVII A TEENDŐ?
5. RÉSZ

NOVEMBERBEN ERDÓN-MEZÓN SZÓL A PUSKA. A VADÁSZOK FELHŐTLENÜL I?) SZÓRAKOZHATNAK. VISZONT A FÖLDTULAJDONOSOKNAK RENGETEG 
FELADATUK VAN: MEGSZERVEZNI KÖZÖSSÉGEIKET. HATÁROZATOKAT HOZNI. KÉRELMEKET BENYÚJTANI. MÉGPEDIG GYORSAN. 

MERT AZ ÁTALAKULÁS ELSÓ JELENTŐS. A VADÁSZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁBAN MEGHATÁROZÓ HATÁRIDEJE A HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁVAL LEJÁR.

1. A TÁRSULT VADÁSZATI JOG
ESETÉBEN LÉTREJÖVŐ 

TULAJDONOSI KÖZÖSSÉG 
A vadászterület földtulajdonosainak kö
zössége (a továbbiakban: tulajdonosi kö
zösség) nem jogi személy, tehát nincs ön
álló jogalanyisága, tagjainak egymás kö
zötti jogviszonyára a Polgári Törvény- 
könyv közös tulajdonra vonatkozó ren
delkezéseit (139-148. §) kell az 1996. évi 
LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) 
foglalt eltérésekkel alkalmazni.
A tulajdonosi közösségnek működési 
szabályzatot kell alkotnia, valamint - 
akár a fenti szabályzat keretében - szabá
lyoznia kell a Vtv. 12. §-ában felsorolt 
kérdésekben való határozathozatal rend
jét (szavazás módja, szavazatszámlálás, 
jegyzőkönyvvezetés stb.).

2. A SARKALATOS KÉRDÉSEK
A törvényhozó a Vtv. 12. §-ában sarkala
tos kérdésekként az alábbiakat nevesí
tette:
a) a tulajdonosi képviselet formája, a 
képviselő személye;
b) a vadászterület határainak megállapí
tása: megváltoztatására irányuló kérelem 
előterjesztése:
c) a vadászati jog gyakorlásának, illető
leg hasznosításának módja, feltételei (a 
vadászati jog gyakorlásának a társult 
földtulajdonosok által folytatott vadá
szat, a vendég- és bérvadászat, a vadásza
ti jog hasznosításának pedig annak ha
szonbérbe adása minősül).
Ezekben a kérdésekben a vadászterület 
összes tulajdonosának a tulajdoni hánya
da arányában számított szótöbbséggel 
határoznak. Határozatuk a vadászati jog 
haszonbérbe adása eseten a vadászterület 
mindenkori tulajdonosát a haszonbérleti 
szerződés lejártáig, egyébként a vadgaz
dálkodási ütemterv érvényessége idejéig 
köti.

3. A HATÁROZATHOZATAL 
ELŐKÉSZÍTÉSE

A határozatok meghozatalát a tulajdono
sok tulajdoni arányuk szennt számított 
30%-a kezdeményezheti. A tulajdonosi 
közösség az illetékes vadászati hatóság
nál és az érintett önkormányzatoknál hir
detményben köteles közzétenni a határo
zathozatal helyét, idejét és tárgyát, a va
dászterület térképi megjelölését és a 
képviselet szabályaira való figyelmezte
tést. A határozathozatal időpontját úgy 
kell meghatározni, hogy a hirdetmény 
30 napra történő közzétételét követő 60 
napon belül essen, és a tulajdonosi kö
zösség a vadászterülethatár-javaslatról 
legkésőbb 1996. november 30-ig hatá
rozni tudjon. A hirdetmény közzététele 
csak abban az esetben mellőzhető, ha a 
vadászterület határát a határozathozatal

nál kisebbségben maradt vagy azon meg 
nem jelent tulajdonosok önálló vadászte
rület kialakítására vagy más vadászterü
lethez való csatolására vonatkozó kezde
ményezése alapján állapítják meg, a 
végső határidő azonban ebben az eset
ben is november 30-ik napja. (A vadá
szati jog gyakorlásáról, illetve hasznosí
tásáról legkésőbb 1997. március 1-jéig 
kell határozni.)

4. JOGVESZTŐ HATÁRIDŐK
A határozathozatalra megszabott törvé
nyi határidők jogvesztőek. tehát elmu
lasztásuk esetén igazolásnak helye nincs. 
Ha a tulajdonosi közösség a vadászterü- 
lethatár-javaslat, illetve a vadászati jog 
hasznosítása kérdésében nem határoz, a 
vadászati hatóság - a tulajdonosok költ
ségére - felszólítás után elrendeli a vadá
szati jog kényszerhasznosítását, melynek 
keretében hivatalból megállapítja a va
dászterület határát is. (Ugyanez történik 
érvénytelen határozat esetén, illetve bi
zonyos esetben a szükséges egyezség hi
ányában.)

5. RÉSZVÉTEL A HATÁROZAT. 
HOZATALNÁL, KÉPVISELET

A tulajdonosi közösség a működési és a 
határozathozatali szabályzat elfogadása 
után azok rendelkezései szerint hozza 
meg határozatait. A tulajdonosok akár 
személyesen, akár képviselő útján eljár
hatnak. Mivel a tulajdonosi, illetve a kép
viseleti jogosultság igazolását a tulajdo
nosi közösség bármely tagja, illetve az 
eljáró jegyző is kérheti, a szavazásnál fel 
kell mutatni a tulajdonjog igazolása 
végett
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles, 
90 napnál nem régebbi másolatát, még át 
nem vezetett tulajdonjog esetén az adás
vételi szerződés földhivatal által átvétele- 
zett eredeti példányát, vagy
b) a kárpótlási árverési jegyzőkönyv ere
deti vagy közjegyző állal hitelesített pél
dányát, vagy
c) a földkiadó bizottság határozatának 
eredeti vagy közjegyző által hitelesített 
példányát.
Ha a képviselő meghatalmazás alapján 
jár el. jogosultságát az erre vonatkozó, 
két tanú által hitelesített okirattal iga
zolja.
A területileg illetékes jegyző az alábbi 
esetekben jár el törvényes képviselőként:
a) a 30 h-nál kisebb földterülettel rendel
kező földtulajdonosok nem gondoskod
tak közös képviselőről:
b) a 30 h-nál nagyobb földterülettel ren
delkező földtulajdonos távol maradt és 
képviseletéről nem gondoskodott: 
Képviselőként a Polgári Törvénykönyv 
219-223. §-ai alapján bárki eljárhat, de 
ügyvédet is meg lehet e feladattal bízni.

Ha a földtulajdonos több személynek 
adott meghatalmazást, és az újabb meg
hatalmazások adásával egyidejűleg az 
előző(eke)t nem vonta vissza - mivel 
ugyanazon földterület esetében csak egy 
személy tehet jognyilatkozatot - a polgá
ri jog általános szabályaiban megfogal
mazott „akarati elv" alapján az utoljára 
adott meghatalmazás tekinthető érvé
nyesnek. tehát képviselőként az járhat cl. 
aki legutolsóként kapta a meghatalma
zást. s a többiek mint jóhiszemű álképvi
selők érvényes jognyilatkozatot nem te
hetnek.

6. A HATÁROZATHOZATAL 
UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK.

JOGOSULTSÁGOK
A szabályszerűen meghozott határozatot 
írásba kell foglalni és az arról készült, kél 
tanú aláírásával hitelesített okirat egy 
példányát nyilvántartásba vétel céljából 
az aláírási követő 15 napon belül a vadá
szati hatóságnál be kell nyújtani.
A vadászterülethatár-javaslattal kapcso
latos kérelmet 5 példányban. 800 Ft-os 
illetékbélyeggel ellátva, 19%. december 
15-éig kell benyújtani az illetékes ható
sághoz. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az érintett önkormányzat jegyzőjének 
a szeptember 1-jévei kifüggesztett hirdet
ményére rávezetett nyilatkozatát a kifüg
gesztés és a levétel időpontjáról;
b) a vadászterület határának 1:100 000 
méretarányú térképi megjelölését;
c) a vadászterület határának egyedi azo
nosításra alkalmas leírását.
A kérelmet akkor is be kell nyújtani, ha a 
vadászati hatóság által közzétett javasla
tot elfogadják!
Ha a vadászati hatóság megállapítja, 
hogy zárványterület keletkezne, vagy 
ugyanazon vadászterületet több tulajdo
nosi közösség kívánja saját vadászterüle
téhez csatolni. 15 napos határidővel fel
hívja az érintetteket, hogy kössenek 
egyezséget, és annak alapján nyújtsanak 
be kérelmet.
A tulajdonosi közösség határozatát és az 
azzal egyet nem értő. tulajdoni hánya
duk alapján kisebbségben maradt vagy 
a határozatban részt nem vett tulajdono
sok annak meghozatalától számított 30 
napon belül bíróság előtt megtámad
hatják.

7. A VADÁSZATI HATÓSÁG
ELJÁRÁSA

Ha a tulajdonosok a vadászterület kiala
kítására tett javaslat módosítását kezde
ményezik. erről a vadászati hatóság leg
később 1997. február 1-jéig határoz. A 
hatóság a vadászterület határát megál
lapító határozatát 30 napra saját és az 
érintett önkormányzatok hirdetőtábláján 
közzéteszi. A vadászterület határát első

alkalommal megállapító határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs, megváltozta
tását vagy megsemmisítését közigazgatá
si per keretében közvetlenül a bíróságtól 
kell kérni.

8. A TULAJDONOSI KÖZÖSSÉG 
KÉPVISELETE

A tulajdonosi közösség kapcsolattartása, 
jogérvényesítése és kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében szükséges mielőbb 
rendelkezni a képviselet formájáról, illet
ve a képviselő személyéről, bár erre nem 
szab határidőt sem a törvény, sem annak 
végrehajtási rendelete. A képviselő (aki 
nem tévesztendő össze az egyes tulajdo
nosok képviselőjével) lehet a tulajdono
sok közül választott személy vagy testü
let. de lehet megbízott külső személy, pl. 
ügyvéd is. A vadászati hatóság (illetve 
később pl. a haszonbérbe vevő vadásztár
saság is) a képviselővel tartja a kapcsola
tot. A képviselő gondoskodik a tulajdo
nosi közösség dokumentációjáról és - 
akár az egyes tulajdonosok vagy a kistu
lajdonosok közös képviselője - köteles 
elszámolni költségeivel és a kezéhez tel
jesített bevételekkel.

9. KÜLÖNLEGES 
RENDELTETÉSŰ 

TERÜLETEK
A tulajdonosi közösség képviselője 1996. 
november 1-jéig kérelmet nyújthat be a 
földművelésügyi miniszterhez, aki - 
egyeztetés után - 10 munkanapon belül 
előzetesen nyilatkozik a vadászterület 
különleges rendeltetésének feltételeiről, 
ha erre azért van szükség, mert 3000 ha- 
nál kisebb területet kívánnak különleges 
rendeltetésű vadászterületté nyilvánítani. 
Az előzetes nyilatkozat alapján a vadá
szati hatóság a vadászterület halárát meg
állapítja, a különleges rendeltetést pedig 
1997. március 1-jei hatállyal állapítja 
meg.
Valószínű, hogy a tulajdonosi közössé
gek többsége haszonbérbe adás útján 
hasznosítja majd a vadászati jogot. Ezen 
szerződések speciális szabályainak is
mertetése azonban még nem aktuális, 
ugyanis a Vtv. új szabályozása szerinti 
haszonbérleti megállapodásokat a tör
vény 1997. március 1-jei hatálybalépése 
után kell majd megkötni.

Dr. Faragó István

Lapunk előző számában - habár az ere
deti kéziratban helyesen szerepelt - a 
..Mi a teendő?" c. cikk 11/3. pontját hibá
san közöltük, mely helyesen így hang
zik:
„Kft. minimum egymillió forintos törzs
tőkével alapítható, a készpénz ebből 
30%. de legalább ötszázezer forint "
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A  T Ö R V É N Y  O R V E N Y E B E N
ÚJFAJTA VIRTUSSÁ VÁLT AZ ORWADÁSZAT JÓSZERINT MINDENÜTT AZ ILLEGÁLIS FEGYVERPIAC ÁRUKÍNÁLATA MÓDFELETT BŐ

SÉGES. A KOCKÁZAT SEM NAGY. AZ OLCSÓBB HÚSRA MINDIG AKAD VEVŐ. FÖLSZABADULTAK A GÁTLÁSOK. TERJED AZ „ÉN 
FÖLDEM. ÉN VADAM" SZEMLÉLET. NAGY PORT VERT FÖL A KÖZELMÚLTBAN CSÓLYOSPÁLOS HATÁRÁBAN A KISKUNMAJSAI 

PETŐFI VADÁSZTÁRSASÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNT HALÁLOS VÉGŰ VADORZÓKALAND. AMELYRŐL A MÉDIÁK HETET-HAVAT 
ÖSSZEHORDTAK LAPUNK ELSŐ KÉZBŐL AZOKTÓL KÉRT INFORMÁCIÓT, AKIK OTT VOLTAK.

VIKOR JÁNOS (62) A MÁRA HÁROM RÉSZRE SZAKADT TÁRSASÁG GAZDASÁGI VEZETŐJE. HOSSZÚ ÉVTIZEDEK ÓTA MEGBECSÜLT 
VADÁSZATI TISZTSÉGVISELŐ. BARABÁS ATTILA 34 ÉVES ERDÉSZTECHNIKUS VÉGZETTSÉGŰ HIVATÁSOS VADÁSZ. NŐS, CSALÁ
DOS EMBER. FIA NYOLCÉVES. MÁSFÉL ÉVES KISLÁNYUKKAL FELESÉGE GYESEN VAN. KINT A VADÁSZTERÜLETEN, KISKUNMAJ- 
SÁTÓL VAGY ÖT KILOMÉTERRE LAKTAK EGY TANYÁBAN, DE CSUPÁN A TÖRTÉNTEKIG. AZÓTA VAGY SZÁZ KILOMÉTERRE ÜZÓD- 

TEK. ATTILA TÍZ ÉVE DOLGOZOTT A TERÜLETEN. FIZETÉSE BRUTTÓ 14 800 FORINT + KILOMÉTER-TÉRÍTÉS.

- A fácántelepet őriztük szeptember 22-én 
este - emlékezik vissza Vikor János. Az 
udvaron beszélgettünk Attilával úgy fél 
tíz után, amikor már indult volna hazafelé. 
Egyszer csak lövéseket hallottunk, nem 
túl messze, de pontosan nem volt megái- 
l<None>apítható. hogy honnan. Attila 
6.5X57*es Zastava puskáját magához vé
ve beugrott a Trabantjába és elindult a lö
vések gazdáit a sötétben megkeresni. 3/4 
hold volt, amely a felhők között bujkált. 
Én maradtam a telepen.

- Talán kétszáz métert mentem a vélt 
hang irányába - folytatja Barabás Attila 
megálltam hallgatózni. a széljárást meg
állapítani. amikor megláttam, hogy a má
sik dúlőúton „szalad" a keresőlámpa fé
nye. Gyalog indultam a fény irányába és 
egy gazos, benőtt dűlőútra értem. Észre
vettem. hogy egy világítás nélküli autó 
közeledik felém. Kisvártatva már a mo
torzúgást is hallottam. Amikor felém tart
va közelebb ért. kézilámpámmal körözve 
akartam megállítani. Csak egy pillanatra 
láttam a vezetőt, meg azt. hogy nem egye
dül lehet, de szinte azonnal rám kapcsolta 
valaki a vakító, tetőnyílásra szerelt és be
lülről forgatható keresőlámpát. Nem hogy 
megállt volna, hanem hallottam, hogy 
gázt ad és nagy sebességgel megindul fe
lém. Kiabáltam, hogy a lámpát kapcsolja 
ki és álljon meg! Ha nem ugrottam volna 
félre, elcsapott volna, sőt még rám is kor
mányzott. amint azt később, a nyomok 
alapján is látni lehetett. A keresőlámpa vé
gig rajtam volt. Amikor elhúzott mellet
tem. tettem egy lövést az első kerék irá
nyába. de a lámpától teljesen elvakítva, 
mert annak fényét le nem vették rólam. A 
kocsi nem sokkal ezután megállt. Már azt 
hittem, netán kilőttem a kerekét. Akkor 
láttam csak meg. milyen autó. és mivel 
minden ablaka le volt húzva, hallottam 
belülről a kiáltást: Lődd le! Lődd le!

A vezető hátramenetbe kapcsolt, és új
fent el akart utm. Megint cl kellett ugra- 
nom. Ekkor egyensúlyomat vesztve lead
tam újra egy lövést. Ment tovább hátra, de 
a kcrcsőlámpát mindvégig rajtam tartotta. 
Próbáltam a fényből kikerülni, de nem si
került. Ekkor hallottam egy lövést... leha
joltam és csípőből viszonoztam, attól fél
ve, hogy újra rám fordul. A kocsi megin
dult előre, nagy kanyarral eltávolodott, 
amíg láttam. Sem fényi, sem távolodó 
motorzúgást nem hallottam. Visszamen
tem a Trabanthoz és bementem a városba 
telefonálni a rendőrségre. Nagy nehezen 
sikerült az ügyeletét riasztani, rövidesen

meg is érkezett két rendőr, es együtt men
tünk vissza a helyszínre. Hallgatóztunk, 
figyeltünk, amikor egyezer csak egy lám
pát láttunk meg. Először azt gondoltam, 
valaki felébredt a tanyában, az világít. A 
rendőr fényjelet adott, de kiderült, hogy 
ott volt az autó a két személlyel. Egyikük
ből addigra elszállt az élet. a másik pró
bálta élesztgetni...

A rendőrök azonnal hívták az ügyele
tes orv ost, a nyomozókat. A Golfot átvizs
gálták. Nagy számú kispuskahüvely volt 
benne, egy nyúl és a barkácsolt hangtom
pítóval ellátott kispuska. Tipikus orvvá- 
dászfegyver volt az, tus nélkül, kél gumis 
fogantyúval. így azián úgy nézett ki. mint 
egy géppisztoly.

- Hallottam a lövéseket - veszi vissza 
a szót Vikor János azt gondoltam, talán 
dúvadra lőtt Attila. Vártam vissza, de csak 
nem jött. Az időközben egyre jobban 
hulló eső miatt átázott a ni 
hám. cipőm, hazaugrottam 
átöltözni azzal, hogy az
után megyek vissza a 
telepre, és megtu
dom. mi volt. Köz
ben a feleségem - 
aki éppen aznap éj
jel az ügyeletes or
vos volt - hazajött és 
elmondta, hogy mi 
történt. A vadászmes 
térrel mentünk vissza a 
helyszínre, ahol már a cudar 
idővel dacolva egy egész komoly 
stáb vége/te a dolgát. B. (személyiségi jo
gokkal rendelkező társvadorzó) több, 
esetleges bosszúállásra vonatkozó kije
lentést tett...

- Ami ezután következett - folytatja 
Barabás Attila -. az sem volt fáklyásme

net. Hajnalfelé járt. mi re visszamentünk a 
rendőrségre és megkezdődtek a jegyző
könyvezések. B. is ott voll. de végül is őt 
elengedték, engem pedig Kecskemétre 
vittek a fogdába, a bűnözők közé. Tulaj
donképpen akkor omlottam össze, hiszen 
eddig én végig azt hittem, hogy megillet a 
jogos önvédelem, ha szolgálatteljesítés 
közben az életemre törnek. Addig is bor
zalmas volt az egész, hiszen én senkit nem 
akartam bántani, csak védekeztem a rend
kívüli, fenyegető támadások ellen. Ha 
nem teszem, most nem lennék itt. Közben 
egyre azon járt az eszem, mi van a csalá
dommal. a tanyámmal, az állataimmal? 
Mivel egyszeriben lakatlanná vált, azóta 
sok mindentől megszabadították a ..szor
gos kezek". Fegyvereimet azonnal bevon
ták...

A bajban ismerhető meg a barát! A tár
saság közgyűlése egyhangúlag vadőrének 
védelmére kelt. Igen ám. de sajnos éppen 
most folyik a 22 ezer hektáros apróvadas 
terület újrafelosztása, és any agi tartaléka
ik nem voltak. Ennek ellenére szereztek 
ügyvédet, akinek nagy nehezen sikerült 
kihoznia a hivatásos vadászt a fogdából. 
A környéken elő jóérzésű emberek közül 
azóta is aki tud. igyekszik v alamiben segí
teni.

A jogszabály szerint a hivatásos va
dász csak szolgálati fegyverrel láthatja el 
munkáját. A megyei felügyelő eseti en
gedéllyel járult hozzá, hogy az ügy lezá
rásáig Attila a társaság alkalmazottja ma
radhasson és ne veszítse el a család vé
konyka kenyerét. A különböző lapokba 

több környékbeli írt levelet a köz
tiszteletben álló vadőr védel

mében. aki a környéken a 
földtulajdonosok kö

zött is nagy megbe- 
V  csülésnek örvendett. 
^  hiszen a határt jár

va nem tudott csu
kott szemmel el
menni semmilyen 
terménylopás, faki

vágás. egyebek mel
lett sem. Ismert min

denkit. és ha arra járt. 
megkérdezte, miben segít

het. mert a jószágot pocsékoló ró
kák. bitangoló kóbor ebek hatalmas káro
kat okoznak a kint lakóknak. Hivatalos 
esküjét komolyan vevő. tanult szakmája 
iránt elkötelezett ember ütközött ezúttal 
valamivel, amelyről eddig nem derült ki. 
hogy ki kit is véd itt valójában? Elmondá

sa szerint a rendőrök részéről tapasztalt 
emberi együttérzést, annál is inkább, mert 
a cipő, amelyben a sarat dagasztják, 
ugyanott szorít, és bármelyikük hasonló 
helyzetbe kerülhet. Az ügy akár évekig 
húzódhat még a jogerős befejezésig.

Milyen érdekes is ez az agyonemlege- 
tett „jogállamiság"? Ha valakinek a sze
mét el vakítják, kétszer el akarják gázolni, 
közben rálőnek és ha védekezik, becsuk
ják. Nem számít, hogy fegyverét éppen az 
erre a célra adták, az sem, hogy pszicholó
giai alkalmassági vizsgát tett. hivatalosan 
esküdött. Aki viszont a fentiekkel nem 
rendelkezik, a Jelszerelése" alapján profi 
orvvadásznak mondható, az meg sem nézi 
belülről a cellát. Tudomásunk szerint a 
gépkocsi vezetőjét ért halálos lövés löve
dékdarabja a bal váll felől behatolva érte a 
szívtájékot, a gépkocsin átment. Nem le
hetett célzott lövés, ugyanis fényszóróval 
szemben nem lehet célozni. Vagy netán 
csak a „sebzett" vadőr lőhet vissza? Ha 
pedig a v adőrségnek ez a kockázata - és 
ezt sehol sem mondják. írják talán kel
lene. hogy a vadorzásnak is legyen végre 
valami, különben elszabadul a pokol. 
Vagy már el is szabadult. A tulajdon, a 
közrend, a közbiztonság nélkül semmiféle 
gazdálkodás - így a vadgazdálkodás - 
sem képzelhető cl. A vad védelméről szó
ló törvényből ugyanis csak az értékelhető, 
amennyi abból a gyakorlatban megvaló
sul majd.

Mindnyájan tudjuk, valamit segíteni, 
tenni kellene az ilyen és hasonló esetek
ben, hiszen bárhol és bármikor előfordul
hat.

Szerkesztőségünk munkatársai - bár 
nem bővelkedünk az anyagiakban - 
50 000 forintot ajánlottak fel a bajba jutott 
vadőr és családja megsegítésére, amelyet
a .. Magyar Vadért!" Természet- és Kör
nyezetvédelmi Alapítványon keresztül 
juttatunk el Barabás Attilához.

Aki úgy gondolja, hogy akar és tud se
gítem. az alapítvány 11705008-20207780 
számú számlájára fizetheti be közcélú 
adományát. (Akinek nincs bankszámlája, 
annak az alapítvány csekket küld. Cím: 
1245 Budapest, Pf.: 1209. telefon és fax: 
131-4368.)

Bízunk abban, hogy Barabás Attilán 
kívül később talán másoknak is segíthe
tünk. azoknak, akik nemcsak beszélnek, 
hanem tesznek is azért, hogy a magyar 
vadállomány ne kerülhessen ebek harmin- 
cadjára.

Homonnav Zsombor
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CSERGEZÁN PÁL
(1924- 1996)

ÉLETFAÓRIÁS DÓLT KI SZEPTEMBER 30- 
ÁN. A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA VI
LÁGHÍRŰ SZEMÉLYISÉGE HAGYOTT ITT 
BENNÜNKET. PÓTOLHATATLAN ÚRT 
HAGYVA MAGA UTÁN. KÜLÖNÖSEN FÁ J
DALMAS SZÁMUNKRA. AKIKET A SORS ÉV
TIZEDEKEN AT ABBAN A SZERENCSÉBEN 
RÉSZESÍTETT. HOGY MUNKATÁRSKÉNT. 
BARÁTKÉNT EGYÜTT DOLGOZHATTUNK 
SZERETTÜK ÉS CSODÁLTUK TEHETSÉGÉT. 
TISZTESSÉGÉT. SZEMÉLYISÉGÉT. EM BER
SÉGÉT. AMELY SOHA SENKIHEZ NEM 
VOLT MÉRHETŐ. HASONLÍTHATÓ . 
ÉLETÚTJÁRA PÁLYATÁRSA. MURAY RÓ
BERT EMLÉKEZIK.

Záhonyban született. 1924-ben. Az 
ötvenes évek elején együtt jártunk a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolára, 
őt 24 évesen. 1948-ban vették fel. 
azért ilyen késve, mert a II. világhábo
rú. majd a Szovjetunióban töltött hadi
fogság éveket rabolt el a fiatalember 
életéből. Megjelenésével, különös tör
téneteivel. de virtuóz rajztudásával is 
kitűnt évfolyamtársai közül - központi 
figurává vált. Könnyed, biztos krokikat 
készített állatokról, különösen a lova
kat kedvelte.

A pályakezdés éveiben elsősorban 
illusztrált, sok tankönyvet készített, 
Tasnádi Kubacska András. Kittenber
ger Kálmán, de elsősorban Fekete Ist
ván ifjúsági könyvei révén vált ismert
té. Felvették a Rézkarcolók Kollektívá
jába, szarvasos, vaddisznós karcai 
sok-sok vadász otthonát díszítik azóta 
is. Meghívták vadászházakba. Gödöl
lőn, Gemencen. Gyulajban. Telkiben 
Csergezán Pál „törzsvendégnek" szá
mított. Szívesen használta ezeket az 
alkalmi „műtermeket", mivel a mi
nisztérium által kiutalható műteremla
káshoz házassága, majd két fiúgyer
meke dacára sem jutott. Kosztért- 
kvártélyért festményekkel fizetett, 
mint a XIX. századi vándorfestők.

A hatvanas évek végére már ismert 
vadászfestőnek számított, népszerű
ségéhez a Nimród vadászújság is je
lentősen hozzájárult Sok címlap, dup
la belső oldal, naptársorozat tette egy
re népszerűbbé Csergezán Pál művé
szetét, nevét. Nem véletlen, hogy 
1970-ben a MÉM Vadgazdálkodási 
Főosztályán dolgozó támogatói 
összeismertették Palit Albrecht Kint 
úrral, az AKAH cég tulajdonosával, aki 
kétéves időtartamra meghívta a mű
vészt Németországba. Sorra jelentek 
meg a „Csergezán-naptárok", hírne

ve egyre terjedt és nem csak a néme
teknél. A perzsa sah is meghívta ud
varába, de ennek a reményteljes peri
ódusnak egy év után az ottani politikai 
változás vetett véget.

Sorra jöttek a rangos meghívások 
egyéni kiállításokra: szerepelt - töb
bek között - Párizsban. Monte-Carló- 
ban. az NSZK-ban. a springeri és a 
müncheni Vadászati Múzeumokban, 
a londoni Holland és Hollandnál. Volt 
azért életmű-kiállítása Budapesten is, 
a Vajdahunyad várában. Festményei
nek varázsát - szemben a szárazon 
precíz nyugati vadászfestők legtöbb
jével - az a könnyed és színgazdag 
festőiség adja. amely - bevallottan - a 
magyar piktúrán: Paál Lászlón és Szi- 
nyein alapul. A festőtechnikát illetően 
Benczúr Gyula volt a nagy példakép. 
Munkásságát több díjjal, kitüntetéssel 
honorálták. Megkapta a Német Va
dászszövetség Kultúrdíját. itthon 
Munka Érdemrenddel, Nimród Érem
mel. 1995-ben Hubertus Kereszt 
arany fokozattal és Pro Natura díjjal

tüntették ki. Tagja volt a C. I. C. Kultu
rális Bizottságának.

Pali. mindezek mellett elégedetlen, 
sőt sértett ember volt. Hiányzott az 
életéből a magyar művésztársada
lom. a kritikusok elismerése. Ez azon
ban nem biztos, hogy személyének, 
talán inkább az általa képviselt stílus- 
irányzatnak szólt. Közös sorsa ez 
azoknak, akik pózok és a közönség 
meghökkentésének szándéka helyett 
a XX. század végén sem tagadják azt, 
hogy ihletőjük a TERMÉSZET örök 
szépsége.

1994-ben megalakult az Altamira 
Egyesület (a természethez kötődő 
képző- és iparművészek társasága), 
amely Csergezán Pál festőművészt 
választotta elnökéül. Ez aktivizálta a 
magányos művészt, lelkesedett az öt
letért és az első csoportos kiállításon
- a budapesti Csók Galériában - sze
repelt is festményével.

Tíz éven keresztül volt művészeti 
vezetője a Csekő Sándor által szer
kesztett színes Nimródnak, és ezt a 
megbízást is nagy kedvvel és lelkiis
meretességgel látta el. Ha kellett, 
akár éjjel is elment a nyomdába, hogy 
a készülő lap színhelyességét ellen
őrizze, elment művésztársak műter
meibe. ha arról volt szó. hogy segít
sen kiválasztani festményeket egy 
készülő riporthoz. Szívesen ment el 
más vadászművészek kiállításainak 
megnyitóira, hogy együtt örülhessen 
azokkal. Fogadta műtermében azokat 
a fiatalokat, akik tanácsért, kritikáért 
keresték fel a Telki Vadgazdaságban, 
és többeknek boldogan mutatta meg 
készülő házát és végre „saját műter
mét” .

Szomorúan vesszük tudomásul a 
sors kegyetlenségét, azt. hogy ezt az 
otthont már nem lakhatta be. műter
me fényeit ki sem próbálhatta.

Palikám! Szomorú szívvel vesz Tő
led búcsút a magyar vadásztársada
lom és a kollégák kicsiny csoportja, 
akik példaképnek tekintenek!

Muray Róbert

Csergezán Pál hamvait a Telki erdészet Anna-laki vadászházánál, 
ahol a festőművész sokszor és szívesen alkotott, egy embermagasságnál 

nagyobb, faragott kőszikla alatt helyezték el október 19-én.
Az ünnepélyes búcsúztatón sokan rótták íe kegyeletüket a régi barátok, 

pályatársak, kollégák, erdészek és vadászok közül.
Emlékét nemcsak a kegyelet, hanem munkássága, alkotásai - grafikái.

rézkarcai, festményei - is megőrzik.
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Mégegyszer szólni kell az immár szokásos éves rendezvé 
nyünkről, egyrészt, mert ígértük, másrészt, mert van még 
ami eddig nem kerülhetett be híradónkba objektív okok 
miatt, (időpont stb.) Társaságunk közel félmillió forinttal tá
mogatta az OV '96 rendezvényeit, (szervezési feladatok 
átvállalása, rezsiköltségek finanszírozása, készpénz stb.) 
Mondhatjuk, hogy sok, állíthatják, hogy kevés, de reálisan 
nézve ez a támogatás méltó ahhoz a helyhez amit elfog
lal a V a d c o o p  a M a g y a r  V a d á s z t á r s a d a l o m b a n .

♦
Dr. B. Szabó Ernő -az O V '95 és O V  '96 elnöke- O M W  

“NIMRÓD" érem kitüntetést kapott. Az elismerés a Vadász
napok elnökének szól, ám Ő a V a d c o o p  EB . elnöke is, így 
VT. elnökünk, Zólyomi Ferenc hasonló kitüntetésével 
-amit az OV *96 megnyitóján vehetett át és erről már 
beszámoltunk- társaságunk tagjai közül ketten részesültek 
ilyen szintű elismerésben ezen a rendezvényen. “Tábor
nokunk” az érmet Dr. Suchman Tamás-tói az OMVV. elnö
kétől vehette át a Baranya-megyei Sikondán az O V '96 
zárónapján.

♦
Az Országos megnyitó napján lezajlott ‘Vadpörköltfőző" 

versenyen négy V a d co o p -os indult és a nagylétszámú me
zőnyben vadásztársaink igen derekasan helytálltak. Belez- 
nai Illés (Bp.), Csermák Miklós (Alsónémedi), Gerdán Já 
nos (Fót), valamint Lummer István (Bp.) IV. helyezést értek 
el. A mieinket dicséri még az is, hogy egy bogrács pörköltet 
a WP-sátor részére ajánlottak fel, amit a megajándékozot
tak igen sebesen, jóízűen elfogyasztottak.

♦
Győr-Moson-Sopron-megyében a szükségmegoldás “se

gítette" csapatunkat nagy sikerhez, ugyanis az eredeti 
helyszín helyett Laczik László és Horváth András csapata 
jeleskedett a “Lacibácsink” által parancsnokolt Győr-kert
városi lőtéren. Szemtanúk szerint kiválóan.

♦
A Komárom-Esztergom-megyei Tardoson a helybeli Bér- 

kilövőknek -akik az egész ottani rendezvényt organizálták- 
nyújtott nagy segítséget Bányay István vadásztársunk, 
megyei összekötőnk.

♦
A V a d c o o p  VT. Hajdú-Bihar-megyei vezetősége őszinte 

örömmel gratulál Almássy Károly megyei vadászati főfe
lügyelőnek és Papp Zoltán megyei fővadásznak a “N IM 
RÓD” érem kitüntetéshez, amit az O V  '96 megyei, rendez
vényén vettek át. Egyben megköszönik azt az önzetlen 
segítséget, amellyel segítették -és remélik, hogy a jövő
ben is segíteni fogják- munkájukat.

V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

Tessedik VT. Bu g y i fé lvad  récevadászat:
november 16.. 23.. 30.
MAVAD Kft. Gyom aendröd (Békés-m egye) fél vad  
récevadászat: novem ber 03.
Zalakom ár (Zala-m egye) fácánvadászat:
novem ber 09. .16 .. 23.
Tatai MG. Rt. (Kom árom -Esztergom -m egye) fácán 
vadászat: novem ber 04., 11., 18., 25.
In á rcs i és K aku csi VT. (Pest-m egye) fácánvadászat:
novem ber 17., 22., 29.
Tápióvölgye E lő re  VT. Gom ba (Pest-m egye) 
fácánvadászat: novem ber 08., 09., 10., 15., 16., 17.,

23.. 24., 29., 30.
Ú j Erő  VT. Nagycserkesz (Szabofcs-Szatmár-Bereg-megye) 
fácán és m ezei n yú l vadászat: novem ber 02., 09., 16..

23.. 29.
Ján o sh a lm i VT. (Bács-Kiskun-m egye) fácán és 
m ezei nyú l vadászat: novem ber 08., 15., 22., 29. 
Tótkom lós Szárazérm enti VT. (Békés-m egye) fácán  
és m ezei n yú l vadászat: novem ber 06., 14.
Bo csk a i VT. Létavértes (Hajdú-Bihar-m egye) 
m ezeinyúl vadászat: novem ber 30.
In á rcs i és K aku csi VT. (Pest-m egye) m ezeinyúl 
vadászat: novem ber 23.
Dózsa VT. G yu la (Békés-m egye) m ezeinyúl 
vadászat: novem ber 17., 24.
Tatai MG. R t. (Kom árom -Esztergom -m egye) vadliba- 
vadászat: november 13., 14., 20., 21., 27., 28. F ig y e l e m  !  

a z  id o p o n t o k  a  l ib á k  é r k e z é s é t ő l  f ü g g ő e n  v á l t o z h a t n a k  !  

Jánoshalm i Pe tő fi VT. (Bács-Kiskun-m egye) gím tarvad  
és vaddisznó vadászatok: november 18., 19., 20., 21.,

25.. 26., 27., 28. 
Kom lói Hubertus VT. (Baranya-m egye) vaddisznó hajtő- 
vadászatok: november 02., 09., 16., 23.. 30.
VAD EX Mező fö ld i Erdő  és Vadgazdálkodási Rt. 
(Fejér-m egye) g ím tarvad és m uflontarvad vadászatok 
november01-02., 0304., 0506., 07-08.. 0809.. 09., 10-11.. 12-13.
14-15., 16-17., 27-28.. 29.. E g y  é s  k é t n a p o s  v a d á s z a t o k  !  

U g y a n e z e n  a  t e r ü l e t e n  t a g j a in k  r é s z é r e  k e d v e z m é n y e s , 

d e  ö n k ö l t s é g e s  t r ó f e á s  v a d á s z a t i l e h e t ő s é g  b iz t o s ít o t t  

n o v e m b e r  01-10., 04-18. KOZOTT (g ím s z a r v a s  b ik a . m u f l o n k o s )  

Cserkeszőlő VT. (Jász-Nagykun-Szolnok-m egye) 
öztarvad vadászat: október végétől hétköznaponként 4 fő #
Ö N KÖ LTSÉG ES VADÁSZATOK (a lödíjat minden vadász 
egyénileg fizeti):
Vácdukai Szikra VT. (Pest-m egye) Vízivad vadászatok:
1996. aug. 15.-től- 1997. jan. 15.-ig vadréce.
1996. okt. 01.-től- 1997. jan. 15.-ig vadliba.
1996. okt. 21.-től, hétköznap: fácán keresövadászatok. 
Minden meghirdetett 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 Intézőbizottság.
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Az elmúlt évtized során hazánkban a veszett* 
ségi esetek száma átlagosan meghaladta az évi 
ezeregyszázat, öt alkalommal ember volt a kör 
áldozata. (A klinikai tündékben megnyilvánu
ló veszettség sajnos következetesen halálos ki
menetelű.) Az esetek 75-80̂ -át rókában áll
apították meg. sói a házi és haszonállatok kö
zött előfordult esetek is minden esetben 
visszavezethetők voltak rókával történt érint
kezésre. Az erdei (stlvatikus) veszettség fő ter
jesztője a vörös róka.

A szakemberek kezdetben úgy gondolták 
(80-as évek közepe), bog)' a rókák számának 
apasztásával vethetnek gátat a veszettség ter
jedésének. Az elgondolás azonban hibásnak 
bizonyult, új módszert kellett kigondolni és 
kidolgozni. Ez a módszer a rókák orális (szá
jon át történő) immunizációja. A védekezés lé
ny-ege a következő: oltóanyagot (legyengített 
élő vírust tartalmazó folyadékot) helyeznek el 
egy fóliakapszulába, majd azt körbevonják 
egy. a rókák számára vonzó szagú any aggal, 
így áll össze az ún. csalifelal. amelyet aztán az 
élőhelyre juttatva a ragadozó felvesz. A vivő- 
anyag. amely a kapszulát körbeveszi, halliszt
ből. valamint zsiradékból áll. Egy négy zetki-
lométerre 20 db-ot helyeznek ki.é

A mods/er alkalmazásának kezdetén vadá
szok rakták szét gyalogosan a csalifalatokat, 
majd amikor már nagy területeket kellett im
munizálni. repülőgépeket vettek igénybe. A 
repülőgépes kiszórás mellett szólt a legtöbb 
érv. ezért nálunk a kezdetektől ezt alkalmaz
zák.

Az első immunizálás 1992-ben történt, 
mintegy 5000 knr-es területen, az osztrák ha
tár menten. Azért épp ott. mert Ausztna már 
végzett immunizálást. így kisebb a valószínű
sége annak, hogy vis\zafertőződjön a már ke

zelt terület. A kezelést év ente kétszer kell elvé
gezni (mindösszesen - a járvány helyzettől 
függően - legalább 4-5-ször). Először ta
vasszal (áprilisban), majd ősszel (októberben) 
ismét végre kell hajtani. Ezen időszakok kriti
kusnak mondhatók, a téli-kora tavaszi párzás- 
kon marakodás, az őszi pedig a fiatal rókák el
vándorlása miatt, ilyenkor van a legtöbb 
veszettségi eset. A veszettség elleni védekezés 
sok pénzbe kerül, de nagyon eredményes. 
A költségek kb. 2/3*át az oltóanyag teszi ki. 
1/3-át pedig a kiszórás, az ellenőrző vizsgála
tok. tájékoztató anyagok és azok kijuttatásá
nak költségei jelentik.

Az any agi fedezetet a Földművelésügyi Mi
nisztérium. azon belül is az állategészségügy 
költségvetése biztosítja. Ez az összeg (kb. 40 
millió forint évente) azonban csupán mintegy 
évi 6000 km: kezelésére volt elegendő. Az 
idén azonban a Kormány pénzügyi támogatá
sának köszönhetően 140 millió forintot lehet 
az immunizációs programra fordítani. Mindez 
azt jelenti, hogy 1996. október második felé
ben az egész Dunántúl (38 ezer négyzetkilo
méter) immunizálására sor kerül.

Két repülőtérről (Győr megyei Pér és Tolna 
megyei Ocsény) öt repülőgép végzi a kiszó
rást. Kedvező időjárás esetén a szükséges 
munka mintegy 7-10 nap alatt elvégezhető. 
Azokon a helyszíneken, ahol vakcinázást vé
geznek. 14 napos ebzárlatot léptetnek érvény
be. Erre azért van szükség, hogy az esetlege
sen elkóborló kutyák ne vehessék fel a rókák
nak szánt csalétkeket. Az alkalmazott vakci
nák egy ébként embene és állatra nézve ártal
matlanok. Azonban, ha az oltóanyag sebbe, 
szembe, szájba, orrba (nyálkahárty ára) kerül, 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! Az 
érintett személyi ebben az esetben javasolt ve

szettség elleni sorozatoltásban részesíteni. Ha 
az oltóanyag ép bőrfelületre kerül, akkor ele
gendő a fertőtlenítőszerrel (Betadin oldat, jód- 
tinktúra. 70%-os alkohol stb.) történő lemo
sás. A kihelyezett vakcina környezeti hőmér
sékleten 18-21 napig aktív, azután elveszti ha
tékonyságát.

A repülőgép navigátora gondoskodik arról, 
hogy a csalétekvakcina ne kerüljön lakott terü
letre. közútra, élővízbe vagy zártkertbe. Az 
immunizálás területén a vadászokat kérik fel 
arra. hogy a jól látható, piros színű, magy ar, 
német nyelvű, figyelemfelhívó plakátokat el
helyezzék (a lakott területekről kivezető utak 
mentén. bekötőutaknáJ. kiránduló- és parkoló
helyeken. tunsta-. valamint vadászházak mel
lett). Ugy ancsak a vadásztársadalom segítsé
gét kérik a tájékoztató plakátok eljuttatásához 
az érintett onkormányzatok részére. Ezen pla
kátokat a szokásos hirdctőhelyeken (orvosi 
rendelőkben, iskolákban, buszmegállókban) 
szükséges kihelyezni. Az immunizálás után 
kb. 1 hónappal kezdődnek meg a diagnosztikai 
vizsgálatok, amelyek egy részében szintén 
kulcszerepet kapnak a vadászok. November 
15-étől ugyanis 950 db felnőtt róka kilövésére 
kerül sor. melyeket a területileg illetékes ható
sági állatorvosokhoz kell eljottatni. A teteme
ket ezután az állaton osok a Szombathelyi Ál
lategészségügyi Intézetbe, ill. az Országos Ál
lategészségügyi Intézetbe küldik. Többek kö
zött szerológiai és agyvelővizsgálatokat vé
geznek. Ezen vizsgálatokon túl állategészség
ügyi. közegészségügyi, vadbiológiai, ökológi
ai. etológiái szempontok alapján folyamatosan 
értékelik az eredményeket. A program végre
hajtása egy ik feltétele az Európai Unióhoz tör
ténő csatlakozásunkhoz.

II]. Heltay István

Kiáltás ezer meg ezer visszhangért!
Mire elkészült a negyedik könyvem: az ..Elme
gyek a lombhullással!" című - addigra a vadá
szati tön ény is megszületett, amely remélhető
en hosszú időre szabályozza majd a vadgazdál
kodást és vele egy ült a vadászatot is!

Be kell vallani, az új törvény pánikot hozott 
mindkét félnek: az erdőtulajdonosnak is. meg a 
vadásztársaságnak is!

Engem az erdészt, és a természetért aggódó 
hétköznapok emberéi szűkebb kis világom, a 
Dunántúl, de mindenekfelett az erdő sorsa izgat 
és érdekel! Az új vadászati törvénybe belela
pozva - megvallom őszintén - engem a hideg 
ráz! Mi lesz 1997. március 1-jéig? Mi lesz addig 
a vad sorsa! Ebek hamuncadjára kerül-e azzal a 
jelszóv al, ki tudja, vadászhatunk-e még jövőre? 
Vagy az elkeseredés: amit eddig felneveltünk 
ne más lássa a hasznát, és durr! - ami mozog, és 
amíg lehet? Mondom, engem a hideg ráz! Le 
hét. hogy csak azért, mén ismerem jó néhány 
társaság nem éppen bizalomgerjesztő tagját!

Úgv érzem. a hátralévő néhány hónap a lég 
nagyobb erkölcsi vizsgája lesz azoknak a vadá 
szoknak, akik már most érzik, hogy vagy az 
anyagiak miatt, vagy esetleg terület hiányában 
a jövőben nem vadászhatnak akkor, amikor ép
pen szeretnének. Ebben a néhány hónapban el
dördülő lövések tesznek majd tanúbizonysá
got. hogy leadóik igazi vadászok voltak-e?

Akik a természeti értékeik megőrzésének vol
tak elhivatottjai, vagy csak önző érdekeket haj
szoló éhenkórászok, húsvadászok, orvvadá
szok?

A belső hang is megszólalt bennem:
- Nyugodj meg! Aki vadásznak vallja és 

tartja magát, az nem képes ilyen aljasságra! 
Még nem tudom, hogy igazán megnyugodha
tok-e?

Érdekességként említem csak meg. amely 
ma már történelem, hogy az 1930-as években 
herceg Esterházy Pál Zala vármegyei erdőbir
tokának egy részén József királyi herceg őfen
sége - mint bérlő - gyakorolta a vadászati jo
gokat.

Természetes és magától értetődő volt. hogy 
őfensége vadászszemélyzete azon volt - akár
csak a ma vadásztársaságai -. hogy a szarvasál
lomány létszámát megemelje mind a saját, 
mind a gazdája érdekében. Esterházy herceg 
erdészeti gárdája erre rögtön fölfigyelt, mivel 
ők akkor még az erdők vadeltartó képességére 
érzékenyek voltak! Jelentették a hercegnek, 
hogy a túltartott szan asállomány veszélyezteti 
az erdőket. Erre aztán az Eszterházán székelő 
jószágkormányzóság rögtön intézkedett! Jel
lemző a jelenkorra, hogy az intézkedés módjá
ra kétféleképpen emlékezik vissza! De. hogy 
mi is történt valójában, azt ma már nem lehet

megállapítani! Az egyik szerint: „herceg Ester
házy Pál felmondott bérlőjének. József királyi 
hercegnek a túlnépesedett szarvasok által oko
zott erdei károk miatt!" (Zalai Hírlap 19%. 
szeptember 2. száma). A másik forrás szerint (a 
még mindig szolgalelkűek szerint) .a herceg 
megvárta, hogy a tíz évre megkötött vadászati 
szerződés lejárjon, és nem kötött újabb tíz évTe 
szerződést őfenségével!” Akárhogy is volt. de 
példaképe lehetne a ma erdőgazdí nak Ester
házy herceg intézkedése!

Fentebb említettem, hogy a herceget nem a 
komornyikja győzte meg a vadállomány és az 
erdők védelméről, hogy intézkedjék, de a szak
mailag elkötelezett pagonyerdészei, erdőtiszt
jei és erdőmestere, akik ráadásul nem féllek Jó
zsef főherceg esetleges retorziójától! Gondo
lom. sőt biztos vagyok benne, hogy József fő
herceg is azonos véleményen lehetett - és mint 
az ügyben kissé sáros - hál zokszó nélkül vette 
tudomásul a terület felmondását.

Természetes, hogy embere válogatja a ha
sonló helyzetek megítélését és nem kell hozzá 
rang. hatalom, csak az erdő és a vad ismerete és 
szeretele mindenekfolött!

Nem tudora, kell-e néhány soros magyarázat 
a fenti írásomhoz igazi erdésznek-vadásznak? 
Bízom benne, hogy nem!

Wentzely, az erdész
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S Z A R V A S B Ő G É S  ’96
Az utóbbi évek szarvasbógési kró
nikáját áttekintve az eredményes
ség értékelésében mindig nagy 
szerepet kap az időjárás hatása. A 
gyengébb bógést, az általában 
szeptemberre beköszöntő száraz 
meleg periódus hatásának tulajdo
nítjuk. Az idei év szeptemberében 
mérték az évszázad második leg
hidegebb átlaghőmérsékletét és a 
legnagyobb csapadékmennyisé
gét, ennek ellenére ilyen gyenge 
bőgésre - országos vonatkozásban 
- még a legidősebb vadászaink 
sem emlékeznek. Hol van tehát a 
hiba? De kérdezhetnénk úgy is. 
hol vannak a bikák?

E kérdések részletes megvála
szolására ebben a rövid cikkben 
nincs lehetőség, de az már világos, 
hogy az időjárási tényezők hatásá
ra nem lehet mindent ráfogni. Né
hány - az alábbiakban felsorolt - 
tényező elemzésével talán köze
lebb juthatunk napjaink valóságá
hoz.

Az állandó zavarás
Régi megfigyelés, hogy a jó bőgés 
elengedhetetlen alapfeltétele a 
nyugalom biztosítása, legalább az 
évtizedeken keresztül kialakult 
bógóhelyck környékén. Ez az, ami 
a mai zajos, rohanó világunkban 
szinte megoldhatatlan. Az erdő
gazdaságokban folyó munkálato
kat nagyrészt „maszek" brigádok 
végzik, így egész évben folyik a 
fakitermelés, tisztítás, gyérítés, 
szállítás stb. A munkanélküliség
gel arányban nő az erdőben csel
lengők tömege, akik a leglehetet
lenebb helyen és időben járják az 
erdőket gyalogosan, biciklin, mo
torkerékpáron. Sőt az erdőgazda
ság lezárt útjairól eltávolítják a so
rompókat, hogy teherautószám 
nyugodtan szállíthassák a lopott 
fát. Idén külön gondot jelentett a 
nagy esőzés hatására nőtt bő gom
batermés. A felvásárlók ezer forin
tot is fizettek az ízletes vargányá
ért. így érthető, hogy a profi gom- 
baszedőkön kívül kirándulók tö
mege bújta az erdő minden zugát, 
hajnaltól sötétedésig. Az ilyen za
vart erdőkben legfeljebb éjjel mer
tek megszólalni a bikák. Ez az oka 
annak, hogy lóvilágnál, a fő bógé-

Gemenc Rt. Béda 239,30 IP

si időszakban is egyre többször 
láthatunk kiváltó vagy csellengő 
sutavadat bika nélkül, esetleg az 
előző évben született fiával.

Az állománysűrűség 
és a korösszetétel 

változása
Az évek óta folyó tudatos létszám- 
apasztás eredményeként a szarvas
létszám országosan 30%-kal csök
kent, de egyes területeken - külö
nösen a középhegységekben - 
még drasztikusabb a csökkenés. 
Ha ehhez hozzászámítjuk a sta
tisztikában nem szereplő mérhe
tetlen orvvadászat következtében 
eltűnt létszámot, akkor nincs min 
csodálkozni.

A bírálóbizottságok szakembe
reit egyre több esetben kérik fel - 
a napvilágra került esetekben - a 
bíróságok a lefoglalt trófeák érté
kének megállapítására. Elképesz
tő. hogy hány darab trófeát képes 
egy-egy orvvadász összegyűjteni. 
Sajnos a leleplezett esetek csak a 
jéghegy csúcsát jelentik. Az is el
gondolkodtató jelenség, hogy a 
korábbi ún. „vadbó" korszakban 
csak a legdrágább éttermekben 
szerepelt vadhús az étlapon, ma 
pedig úgyszólván mindenhol kap
ható. Ugyanakkor a hivatalos fel
vásárlók és vadhúsfeldolgozók pa
naszkodnak, hogy csökken az áru
alap.

A létszámcsökkenéssel néhány 
területen - különösen a korábban

túlnépesített üzemi területeken és 
az ún. rezervátumokban - eltűntek 
a „százas" létszámú csapatok, mi
nimálisra csökkent a migráció, le
csökkent a hangoskodó „kereső" 
bikák száma. Az idős korosztály 
megfogyatkozásával a néhány csa
patbika kis létszámú háreme körül 
kevesebb az állandóan hangosko
dó középkorú bikák létszáma is.

Az agancsok 
minősége

Az agancsok átiagminósége a sta
tisztikai adatok szerint folyamato- 
san gyengül, holott nem követke
zett be lényeges élőhelyromlás, sőt 
a jelentős létszámcsökkenés miatt 
a táplálkozási feltételek javultak a 
fennmaradt állomány számára. A 
tudományos ismeretek értelmében 
ennek a trófeaminőség-javulásban 
kellene jelentkezni, feltéve, ha 
nem rablógazdálkodás folyik. A 
fentiek alapján nem járunk messze 
az igazságtól, ha kijelentjük, hogy

alakulását értékelve (a mínuszpon
tosok aránya) nem hagyható szó 
nélkül, hogy lehet az. hogy ebben 
az évben csak 2,22% a mínusz
pontos trófeák aránya?

Mi történt? Megöregedtek a bi
kák? Sok az igazoltan sérült bika? A 
vadvédelmi birság nevelő hatása

számos érmes (mínuszpontos) 
agancs nem kerül hivatalos bírá
latra.

Kétségtelen tény, hogy az idei 
hosszú, havas és hideg tél, s a ké
sői tavasz nemcsak az őzagancsok 
fejlesztésére hatott kedvezőtlenül, 
hanem a szarvasagancsok fajsúly- 
alakulásában is éreztette a hatását. 
Általában egy kilóval bizonyultak 
könnyebbnek a becsült súlyúknál, 
pedig a vadgazdák - a statisztikai 
adatok szerint - minden eddigit 
meghaladó mennyiségű szemes
és szálastakarmányt hordtak ki a 
téli hónapokban.

Különösen szembetűnő volt ez 
a fajsúlycsökkenés a középhegy
ségekben zsákmányolt agancsok
nál. Még az agancsminóségéról hí
res dél-dunántúli, lábodi területen 
zsákmányolt agancsok esetében is 
ezt tapasztalták. Számításaik sze
rint ezért több mint húszmilliós 
veszteség érte a gazdaságot.

A lelövések szakszerűségének

ilyen mértékben jelentkezik? Lehet
séges-e pl., hogy Bács, Borsod, Ko
márom, Nógrád, Somogy megyék
ben az elbírált agancsok között nem 
akadt mínuszpontos? Gondolkod
jon el ezen a hozzáértő olvasó.

Szidnai László

A kedvezőtlen év ellenére eddig négy kapitális agancs került elbírálás
ra. Ezek főbb adatai:

Elejtés helye Ideje 
Zalai EFG. - Bak okt. 02. 
Gyóta VT.
-Pusztakovácsi szept. 14. 
Gemenc Rt. - Béda szept. 08. 
Lábod - MAVAD Rt. szept. 10.

Tömege CIC-pont 
12,66 240,12

Kor Minősítés 
14 év érett

12,80
13,23
12,65

239,76
239,30
234,98

12 év 
14 év 
H év

érett
érett
érett

Végezetül, ha áttekintjük az utolsó nyolc évet jellemző számszerű 
adatokat, a megállapítások igazolhatók.

Nyolc év szeptemberének szarvasagancs-bírálati eredményei:

Év Összes A E B Összes Érmes Hibás Lelövés
bemutatott érmes % db %

1988 2484 196 547 679 1422 57,25 337 13,57
1989 2885 248 633 761 1642 56,92 320 11,09
1990 3118 262 576 794 1632 52,34 306 9,81
1991 3221 267 591 758 1616 50,17 318 9,75
1992 34% 222 580 878 1680 48,42 402 11,38
1994 4083 187 571 846 1604 39,20 433 10,60
1995 3538 157 4 % 747 1400 39,57 322 9,10
1996 2839 93 393 649 1135 39,98 63 2,22



NATUREXPO
A minap egy Argentínából hazalátogató 
vaoász a szerkesztőségünkben azt kér
dezte: milyen volt a NATUREXPO?

Felejthető - válaszolta kollégám, és én 
is szívesen csatlakoztam volna hozza, ha 
nem jutón volna eszembe az a kiegyenlí
tetlen 180 ezer forint+áfás számla, ami
vel a kiállítást szervező és rendező rt. a 
Magyar VAOÁSZLAP-nak tartozik Híreim 
szerint, nem vagyunk egyedül., de ez 
egy&taán nem nyugtat meg bennünket.

Hogy milyen .eredményeket" hozott 
ez a kiállítás, úgy tűnik, egyelőre hiteles 
adatokat nem tudhatunk meg róla. A NA
TUREXPO egyik főszponzora, a Népsza
badság - a kiállítás bezárása után - a 
HUNGEXPO-tóí. mmt a kiáll-tásnak helyet 
adó cégről, beszerzett ugyan néhány ada
tot. amely még megkózeitóen sem azo
nos a ko'ábban e hangzottakkal... már 
ami a látogatók számara. a bevételek 
nagyságára vonatkozik

A Népszabadság szeptember 1 (ki szá
mában a NATUREXPO vezérigazgatója 
még azt nyilatkozta, nogy a 25 napos ren
dezvényre több mmt 250 ezer fizető néző 
volt kiváncsi és az esetleges veszteség 
vagy nyereség .szerény mélékú' lesz

A szeptember 21-e szám .Naturexpo: 
fiesta helyett fiaskó* című írásából kide
rül. hogy a Hungexpo adatai szerint a 
pénztáraknál mintegy 80 ezren váltónak 
belépőjegyet, .s a látogatók száma még 
a különféle tiszteletjeggyel érkezőkkel 
együn sem éne el a százezret’.

Uayanebben a CKkben olvasható, hogy 
a KTM. az IM és az FM 155 millió forinttal 
támogatta a .vállalkozói alapon' szerve- 
zen kiállást.

Hetek óta senkit nem lehet megta élni 
a NATUREXPO ‘96 Rt.-nél. a managmen- 
tet szélnek eresztették, a vezérigazgató 
mar New Yorkban van. úgy tűnik, mintha 
a cég már nem is létezne, a tulajdonosok 
közül pedig senkivel nem lehet beszélni, 
az üzenetet udvariasan átvesz*, de nem 
hrvjá< vissza a telefonálókat.

Kivétel a részvénytársaság e nö<e. aki 
visszahívta szerkesztőségünket és meg- 
-géne, hogy az rt. közgyűlését követően 
ad majd az .eredményeké’ is tájékozta
tást

- Be kell látnunk - mondta hogy a 
<ón&emény nem fogadta el a tó’ftás fi
lozófiáját Meg nem vonzza a látogatók 
százezreit egy olyan kiállítás, amely az 
emberiség, illetőleg Magyarország ter
mészeti környezetének ateootárói, váltó- 
zása<ró<. adott esetben a romlásáról szól. 
Csalódás volt a vadászok és horgászok 
érdektelensége ts. hiszen az országos va- 
dasznap megnyitón például rekordot vár
tunk. de a beharangozott 50 ezer látoga
tó helyett csak 18 ezer fizető látogató ke
reste fel a vásárvárost. Természetesen 
nem ad/uk fel, az emberek ilyen vagy 
olyan módon, de megismerték a NATUR
EXPO elnevezést, amelyre /ovóre már 
alapozni lehet. Nyilvánvalóan kisebb, ró- 
vtdebb <jeig tartó, és szakmailag többet 
nyújtó kiállítást szeretnénk ezzel a névvel 
szervezni

-dór

Amit elveszíthetünk a réven H l

A külföldi vendégvadászok és a va
dásztársaságok számára a számla ki
állításával és kifizetésével még ko
rántsem ér véget a ..VADÁSZAT” . 
Az elejtett vad trófeáját vagy magát 
a lőtt vadat még ki is kell vinni, vagy 
juttatni az országból. A vámpapír 
(egységes vámáru-nyilatkozat) sza
bályszerű kitöltéséről a vadászat- 
szervező iroda gondoskodik. A va
dásztársaságnak kell gondoskodni a 
hatósági állatorvosi igazolásról, 
melyet az EV állatorvosi listán be
jegyzett állatorvos tölthet ki és írhat 
alá. Egy állategészségügyi igazolás
ra csak egy vadfaj kerülhet rá darab- 
szám-korlátozás nélkül. Az egysé
ges vámáru-nyilatkozatot és több 
vadfaj esetén a pótlapot is el kell lát
ni az állatorvos bélyegzőjével és 
aláírásával. Ennyi tulajdonképpen 
elég is a trófea szabályszerű kivite
léhez az országból. Egy fontos do
log van még. hogy újabban a trófeát 
dupla rétegű ncjlonborítással kell el
látni. Más a helyzet, ha lőtt apróvad
ról van szó. Résztvevőnként 5 apró
vad kivitele esetén Ausztria felé 
nincs semmi gond. mert a kivitel 
ügyintézése megegyezik a trófeáé
val. A személyenkénti 5 db feletti 
mennyiség ausztriai tranzitálására. 
illetve EU-vámhatáron való bel
épésre az alábbi előírások vannak:

1. Az állatokat hűtve kell szállíta
ni. +1 és -1 C* között.

2. Az állatokat származási hely 
szerint, különösen, ha több helyről 
származnak, azonosítható módon 
megjelölve kell s/állítani címkével 
vagy bilétával.

3. A vonatkozó állategészségügyi 
igazolás mellett a tranzitálás- 
hoz szükséges az Osztrák Egész
ségügyi Minisztérium beviteli en
gedélye is.

4. A vámhatáron az okmányvizs
gálatot követően az árut vámzárral 
látják el.

Az állatok fizikai egészségügyi 
vizsgálata, az EU 94/971. számú ha
tározata alapján. Ausztriában 1998- 
ig nem történhet határállomáson. 
Ezén egészségügyi vizsgálat miatt 
kötelező megjelenni az EU által 
kijelölt osztrák vizsgálóhely vala
melyikén. Előnyös, ha nagyobb 
mennyiségű vad kivitele esetén 
(nyúl. fácán) exportőrre bízzák a 
vad kiszállítását. A valóság egy ki
csit még ennél is színesebb. Az oszt
rák halárállatorvost 18 órával a cso
port határra érkezése előtt előzete
sen értesíteni kell. A magyar vámo
lás után déli 12 óráig kell az osztrák 
vámhatóságnál jelentkezni, szintén 
előzetes értesítés után. ahol a T 1 
tranzitengedélyt és az Annex „B ”-t 
kérik, továbbá a magyar állatorvosi 
igazolást és a vadászati számlát. A 
számla összege után kauciót kémek 
(ennek megállapítása változó), és 
legalább 3 hónap, míg a vendégnek 
visszautalják. Ezután már csak a 
tranzitengedélyt kell beszerezni a 
300-400 km-re lévő állatorvosi iro
dától. és máris viheti a vadját a ven
dég.

Ezek után már nem is csoda, hogy 
az osztrák és német vadászvendé
gek nagy része nem mer 5 db/fő fö
lötti lőtt apróvaddal nekivágni a ha

tárnak. hiszen ez maga egy pokoljá
rás. mint az Európába vezető út. 
Fontos, hogy a vadászterület a vad- 
kivitelt intéző irodával vagy expor
tőrrel a rájuk háruló okmányok be
szerzését. kitöltését, a vad csoma
golását és előkészítését a lehető 
legprecízebben végezzék, mert egy 
apró formai hiba is órákkal hosz- 
szabbíthatja meg a határon eltölten
dő gyönyört.

Az is előfordult sokszor, hogy 
„egyszerű'’ trófeakivitelnél, különö
sen. ha kis méretű, sem adják le a 
vámáru-nyilatkozatot és a fegyver
behozatali engedélyt, mondván, sie
tős a hazafelé vezető út. Ilyenkor a 
0% áfa egyből ugrik 25%-ra, és a 
vadásztársaság örülhet, ha áfacsalá- 
sért meg nem büntetik, hiszen a va
dászati számlához nem tudják csa
tolni az exportot igazoló vámok
mányt.

Ha már nem is tudunk változtatni 
a vámelőírásokon a fentiekben emlí
tett feltételek megteremtésében, a 
vendég érdeke szempontjából kö
vessünk cl mindent, hogy a szüksé
ges igazolások szabályszerűen le
gyenek kitöltve és lepecsételve. A 
különböző rovatok, pl. az állat
egészségügyi igazoláson ne 3 féle 
tollal, hanem lehetőleg az állatorvos 
írásával legyenek kitöltve. Ha az ok
mányok rendben vannak, a vendég 
csak a legminimálisabb időt tölti a 
határon való ügyintézéssel, és nem 
keseredik meg a szájíze, mely elven
ne a kedvét a további magyarországi 
vadászatoktól.

Kelemen József

FELHÍVÁS
SZAKMÉRNÖKI

KÉPZÉSRE
A DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar. Hócme- 
zővásárhely felvételt hirdet az 1997 februárban

VADGAZDALKODASI SZAKMÉRNÖK
képzésre.

A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi idő 
1.5 év 0 félévi, fékenként 3x5 napos konzultá
ciókkal
A Képzés önköltséges, a fe véte pályázatokat 
Feisóoktatasi Jelentkezési Lapon kell benyújtani 
A pályázathoz mellékelni kell a főiskola vagy 
egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy 
fénymásolatát
JeJenrkezéS’ határidő: 1997. február 10 A to- 
váboképzéssel kapcsolatban bővebb feMágosi- 
tást a F&skofc Kar Továbbképzési Osztálya ad! 
Cím DATE Mezőgazdasági Főskola- Kar, 

Hódmezővásárhely. Andrássy út 15.6800 
Telefon 62/34W66M59. Fax 62/341-779

ASZERKESZTOSEGBEN KAPHATÓ
Rakk Tamás: Tüzozon és hóvihar 
Rakk Tamás. Telihold a Kilimandzsáró felett 
Bán István szerkesztésében: Vadászetika 
A vadaszati ismeretek kézikönyve 
Rakk Tamás: A vddasz is ember 
Kubmszky Mihály: Tái*épitészet 
Rakonczay Zoltán: Szigetköztől az órsegig 
Gombászkónyv
Vadászati Enciklopédia (szerkesztette: Kóhalmy Tamás) 
Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony 
Kovács Gy.. Heltay L  A mezei nyúl 
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 
Dr Motorcza Gyula: Indul a vadászház 
Nagygyorgy Sándor ZsakmányPreyBeute, fotóalbum 
Wentzely Oénes: Üzen az erdóWentzely 
Wentzely Dénes: Erdózsongás

ÚJ! Ú J! ÚJ!

1200.-
1200,-
2500.-
4900,-
250,-

1500.-
795.-
850,-

4200.-
580.-
430,-
340.-

1000.-
1500-
295.-
580.-

Utánvéttel is kapható videokazettak szerkesztósegunkben: Takács Viktor Vadászunnep d-
jytéTi

órnyez
talalható vadfajokat és természeti kincseket mutatja be az évszakok változásában 1900 -

mű kazettája, mely egy szarvasbögést és egy 
valamint Velünk eló termeszet cimü csodalatos alkotasa. amely a hazai kór

vaddisznóvadászatot mutat be 1900,-
etúnkben

F Ő N IX  S P O R T  &  V A D A S Z B O L T
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL: 218 0293 

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

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés.
NIKE SPORTCIPÓK ÉS SPORTRUHÁZAT
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ADÓSSÁGAIM
Sose fogom elfelejteni, amikor egy fácánva
dászaton az árokba kényszerültem hasalni, 
mert a hajtóvonalból keményen tüzeltek a 
„kollégák", mit mondjak: kellemetlen érzés 
volt a sivító-fütyülő sőrétek hangját hallgat
ni. Az eset jó néhány évvel ezelőtt történt, 
amikor még szépen volt fácán... lényegtelen, 
hogy az ország melyik részén. Egy meglehe
tősen nagy tábla még lábon álló kukoricát 
hajtottunk, és jósorsom úgy hozta, elálló pus
kás leheltem. Az elálló puskásokat a tábla 
kissé emelkedő vegénél helyezték el. Az idő 
szép volt. kellemesen simogatott a novembe
ri napfény. A madarak pompásan repültek... 
illetőleg repültek volna, mert a kiválóan pus
kázó hajtóvonal nem sok időt „engedélye
zett’* rá. ahogy az embermagasságú kukorica 
fonnyadt címeréig emelkedtek a kakatolva 
felburranó kakasok, legalább két irányból 
durrant a puska. volt. aki azonnal duplázott... 
és az élettelenül lefelé zuhanó tollfoszlányha 
még távolról is „belcküldtck" néhány sorétet. 
Ahogy közeledett a hajtóvonal. a helyzet 
egyre veszélyesebbé vált... valamelyik elálló 
puskás elkiáította magát: ..hasalj!”... és szin
te egy emberként dekkoltunk az árokban. 
Harsány röhögés vetett véget a zabszemakci- 
ónak... megnyugodva porolgattuk-szedeget- 
tük magunkról a ránkragadt bogáncsokat, 
paptetveket: végül is megúsztuk.

Pedig minden szabályosan kezdődött. A 
vadászmester korrektül igazította el a társa
ságot Elmondta, hogy mire szabad vadászni, 
hogy senki ne tegyen 45 fok alatt lövést, 
hogy a beláthatatlanul fedett terepen különö
sen vigyázzunk a lövésekkel, hogy a hajtóvo
nal a/ utolsó 100 méteren már ne lőjön, hogy 
csak az emelkedő fácánokra lőjünk, hogy 
mindenki csak a tőle balra repülő madárra 
görbítse puskája ..ravaszára" az ujját... szóval 
-elméletileg - majdnem minden elhangzott, 
amit egy fácánvadászaton tudni kell, vagy 
ami veszélyes lehet.

De hát. ki figyel oda ezekre az eligazítá
sokra?

A legtöbb vadászban ilyenkor már ott za
katol a türelmetlenség: sok a duma. menjünk 
inkább vadászni. És az ..eredmény" - évente 
legalább 10-15 sörétezés, amit bevallunk.

Ha most azt várják a folytatásban, hogy 
tételesen összegyűjtöm az apróvad vadásza

tának veszélyeit - nagyot tévednek. Megte
hetném. de nem teszem. Lövöldözzön min
denki úgy. ahogy úri kedve diktálja... és az
tán vigye el a ..balhét”.

Emberek, mitől változtunk meg ennyire?
Miért nem szólunk rá arra a régi vagy új 

vadászra, aki a gyülekezésnél elfelejti meg
törni a puskáját, aki „olaszosan" minden ma
dárra. szőrös vagy tollas jószágra rápuffant, 
aki töltött puskával mászik fel a vontatóra 
vagy lépked a hátunk mögött, aki szemrebbe
nés nélkül léniázik. aki minden hajtásban 
zsákol, aki összevissza rohangál a lőtt mada
rak vagy nyulak után. aki - finoman kifejez
ve - fittyet hány a vadászat alapvető előírlsa- 
ira, mit ne mondjak: a vadászat etikájára!?

Ugyancsak a jósoromnak köszönhetően, 
több alkalommal vehettem részt olyan fácán
vadászaton. ahol minden évben át kellett 
csúszkálni egy térdig érő. de befagyott zsom- 
békoson. A távolság nem volt több 20-25 mé
ternél. s ha ezen átjutottunk, folytatódhatott a 
vadászat, s nem kellett 2-3 kilométert kerül
ni. Az első puskák általában könnyedén átju
tottak a recsegő-ropogó jégen... s lehorgo
nyozva várták a többiek kínszenvedését. Ter
mészetesen többen beszakadtak, a csizmájuk 
megmcnilt a bűzös vízben, volt, aki az ülepé- 
re tottyant és dagonyázott az iszapban... és 
ahogy az ilyenkor illik, a humoros megjegy
zések. ugratások sem maradtak cl. Egyik va
dásztársunk. nevezzük Rudolfnak, a maga 
120-130 kilójával rendszeresen a beszakadók 
közé tartozott. Mindenki tudta, hogy Rudolf 
be fog szakadni... a falu kocsmájában befú- 
tottek a cserépkályhába, mert rövidesen jön 
Rudolf a ruháit szárítgatni. számára ennél a 
zsombékosnál szokott véget érni a vadászat.

Tavaly már előre vártam, mikor érkezünk 
a zsombekoshoz, igy ekeztem az elsők közön 
átcsúszkálni, hogy aztán végignézhessem a 
többiek, különösen pedig Rudolf ügyetlenke
dését. Ami ezután történt, legalább annyira 
emlékezetes marad számomra, mint a majd
nem húsz évvel ezelőtti árokba hasalás... de 
ezt még szégyellem is.

Rudolf - kezében a töltőn puskával - óva
tosan indult meg a jégen. Senki - én sem szól
tam. hogy ürítse ki. "törje meg. Már alig volt 
neki néhány méter hátra, amikor a nagy test 
elvágódon, hanyatt esve beszakította a jeget és

belemerült az iszapos vízbe. Persze kitört a rö
högés. ami még fokozódott is, amikor azt lát
tuk. hogy Rudolf fel sem tud állni, ijedten for
golódik a térdig érő vízben, a jégdarabok kö
zön. Senki - én sem mozdultam, hogy segít
sek neki. Nem tudom már. hányadik sikertelen 
fólállási kísérleténél találkozón a tekinte
tünk... segítségért esedező halálfélelem ült ki 
az arcára, a szemeiben a fuldoklók páni félel
me tükröződön. És a víz alatt elsült a puskája, 
ezer kis jégszilánkot és vízcseppsugarat 
fröccsenten a levegőbe. Senki - Rudolf sem 
sérült meg... végül Ls - a szó szoros értelmé
ben véve. Rudolffal egyun - megúsztuk.

De történhetett volna másképp is - és ez 
az. ami mindannyiunk számára a tanulság le
het. ha nem figyelünk egymásra, ha nem se
gítünk egymásnak, ha nem figyelmeztetjük 
egymást... a legjelentéktelenebb esetekből is 
tragédia lehet.

Tagadhatatlan, hogy a legtöbb vadászte
rületen az utóbbi években jóval kevesebb a 
vad. mint kofábban volt. A vadászatok is má
sok. és mintha a vadászok is idegesebbek 
lennének. Ha kevesebb a vad. óhatatlanul ki
sebb az esélyünk a lövésre. Azt már tudjuk, 
mennyit ér az a vadászat, amelyen nem esik 
lövés. Szabályos, fegyelmezett, minden elő
írásnak megfelelő lövés... ami nélkül csak 
puskás turisták vagyunk a területen.

Az idősebb vadászok a tanúim, hogy 
mennyivel több önfegyelmet, mennyivel 
több izgalmat, vadászélményt jelent azt az 
egyetlen, de magasan repülő toronykakast 
meglőni, mint a ..térdmagasságban" lábunk 
előtt kelő madarakat legéppuskázni. És ezzel 
szemben mégis a kapzsiság, .az én lőném", a 
.iinek mennyi vad himbálódzik az aggató- 
ján?” szemlélet kezd úrrá lenni rajtunk... még 
akkor is. ha a kompetenciát egyenlő arany
ban osztják a terítékből. És az idegeskedés, a 
kapzsiság a tetőfokára hág, ha elhangzik a 
bűvös jelszó: róka van a hajtásban.

Tessék körülnézni, vagy tessék egy pilla
natra - kívülállóként - önmagunkra tekinte
ni. ahogy kitágulnak az orreimpáink. ahogy 
hegyezzük a fülünket, ahogy erősebben szo
rítjuk a puskát, ahogy... elszabadul bennünk 
és körülöttünk a pokol.

Iraim, van Önöknek is adósságuk?
csekó

FUCHS 
ANTAL
VENI SANCTE

Z s o lo z s r n a  
a  m a g y a r

v a d á l lo m á n y é r t
Fuchs Antal nyugalmazott 

hivatásos vadász legújabb 
(sorrendben az ötödik) köny
vét írta meg. Ez a kötet, ha
sonlóan a Mindörokké-hez, 
olyan vadásztörténeteket dol
goz fel, melyeket a szerző 
munkatársaival együtt élt át a 
gödöllői vadászat és vadgaz
dálkodás szolgálatában. De 
nem maradnak ki ebből a 
szokatlan című könyvből a 
tizenhét, nyugdíjban eltöltött 
esztendő élményei sem, me
lyeknek során az olvasó meg
ismerheti Fuchs Antalt, a va
dászfotóst és néhány, igazán 
rendkívülinek mondható vadfel
vételében is elgyönyörködhet.

Átdolgozva, újra...

BAGAMOYO
A száguldó idő sodrában 

úgy tűnik, mintha csak ma lett 
volna, amikor Fuchs Antal, 
akkoriban igazi szenzáció
nak számító afrikai útjairól 
hazatért. Szívesen, érdeklő
déssel hallgattuk élményeit, 
megcsodáltuk magával ho
zott trófeáit. Hosszas bizta
tásunkra é-vekkel később ír
ta meg ezt a könyvet, amely 
akkor 30 ezres példány
számban jelent meg. A  kö
tet fogadtatására mi sem jel
lemzőbb, mint az a tény, 
hogy két hónap elteltével va
lósággal elkapkodták.
Mindkét kötet darasbonkénti ára 

950 Ft postaköltség.

Megrendeléseiket a  készlet 
erejéig postafordultával 

teljesítjük!

Solti Könyvkiadó és Terjesztő
2100 Gödöllő Pf. 418 

tel.:0ó/28 410-277

Tisztelt Vadászok, Vadásztársaságok és Cégek!
Zenész- és természetbarátként már régóta azqpttűci' )&) szponzo[/*̂ ;•-**./ meg. és 100 db olyan CD t kapna, melynek
tervezem egy olyan produkció létrehozását, tát* ;<VeF5l. hanem gyakorlatúig cfcfaAi , címoldala a saját emblémájával lenné ki-
mclybcn a vadászai és a vadászkürtök játsz- ígtatámojJ&k cscrebcBsLr nyomtatva, és így azt reprezentatív célokra 
s/ik a főszerepet. Most. sok évi álmodozás*példányok^^ji^igvábbá számuÛ -̂ îasználhatná. 
után. lehetőség nyílik egy hangfelvétel készfc^. rcklámlehet»W£ci trtflriiunE\CD címlap- ^fjjrem. hogy lehetőségeikhez mérten támo-
tcsérc és egy CD kiadására. ján és^príf alatt pálnMó kis fcî ben. ^ í^ k  ennek a produkciónak a megvalósítá-

A hanglemezen a vadászat bizonyos (vagwarkf 2000 ít  flft&üo- {sátd ezzel a magyar vadászati kultúra ügyét,
menyeihez kapcsolódó különböző kurtjeWMt̂  HSxlődni a 96/331 -214-es telefonon lehet,
fanfárok mellett felvételre kerülne a MaryaA - az együttes alíaldedikált - példányt kap Auftogaiásokai ..Belföldi postautalványon"
Vadászok Zászlójának Szignálja, melyet ajándékba. £  Y/V rcfeníefizetni a következő címre:
mos Antal zeneszerző komponált, továbbá— Ha vadásztársaság (vagy bárki) $ÖÜÓ.Fr tá- Concerto-Boldog Bt.
Weben Bűvösvadászának Vadászkórusa,Karl3A\tftogaöa fyetbe.természetesen(W^pd-/^V\ 9030Győr, Fenyószer u.9„
Sticgler 5 kürtre ín Nagy Szent Hubertus m i - n e v e  szerepelni foga ̂ bóí£<rjalamint átutalással a következő számla-
séje, valamint Leopold Mozart 4 vadászkürtre ' füzetben a támogatók kiaótL .^ számra:
és zenekarra írt Vadász Szimfóniája • 000 Ft-tal támogatná a C^% ( oncerto-Boldog Bt.

A tervnek a megvalósításához kérem az megvrtósítá^ratwrít̂ l̂anUis füzetbe!: •' 598000X4-10016336
Önök segítségét és anyagi támogatását. Ez egy egész/ljj* tJtfcffcL<lcntctheine Tisztelettel: Boldog Iván



ZSEBSZERZODESEK
A közrryeívben hasznot foga'om számtalan sajátos formája matt nem 
definiálható, de ettfl még nem biztos, hogy törvénytelen - szögezte le 
dr Orosz Sándor elnök, az OrszággyúSs rrezógazdasági bizottságának 
október 1 Gén tanát sajtótájékoztatóján. Amint köztudott, a kárpótlások, 
részarárytUajdonok kiadása: kővetően - tekintene! a termőföld há'onv 
éves eWegerités ttímára - a termóterüetek jelentős részét bérlók mó- 
vett. használva a törvény adta bskapukat. RendkivO ieiertós ez a Du
nántúlon. ahol ilyen módon ktf óktek kezébe már ̂ entös területek ke
rültek Gyakon .trükk*, hogy nem termőföldet hanem aranykoronát vá
sároltak. főként ofyanoktóf. akik mapá soha nem s kívántak mezőgaz
daság műveléssel fogla kozni. így helyenként előadódhatott az az ab
szurdnak mortfiató helyzet, hogy az új tpusú gazdaszövetkezetek nem 
vásárodnak termőföldet és a határ legiotó földjei tíegen kezekbe ke
rültek. a helyi lakosság érdekeinek rovására Sok esetben vegyes tua.do- 
nú kft -k. béték műveik a termeteket es iyervofyan módon nem járulnak 
hozzá a költségvetési, társaoaomoítosnási bevételekhez. közterhekhez 
sem. Ahhoz, hogy ezek a kzskapU Dezáródjanak, a föld-, ieték- és adó
törvények megfelel megváltoztatása mellett - mondotta dr Oosz Sán
dora hey önkormányzatoknak is az eddgekrö nagyobb szerepet ke* 
kapniuk Határosabb fe''lépést várnak a szakemberek a földművelés- 
úgy mirisztenól az agrárrendtartás kérdéseden. amelyben meghatáro
zó szakmai szerepet kel kapniuk az agrárkamaráknak. terméktanácsok- 
rác Egyfelől mert közvetlen, napi nformáoókkal rendelkeznek más?eö 
pedig az ilyen kérdéseket nem lesiet .felülről vezérelve* hatékonyan 
megoldani Mndezek napjainkban a vadászati jog hasznosítását iletóen 
kaptak küónós jelentőséget, mert a külföldi érdekeltségű váfókozások. 
bérlők manapság az ei/opai szokásjogban kialakult árak töredékéért jut- 
nak vaoászat lehetőséghez, tenjletbéiethez. amint ezt számtalan példá
val igazon is lehet A .csatározás’ végén, vadászterűetik loaiaküasa 
után pecfcg tizedes tervet hagy majd jóvá a felügyeleti Úgy tűn*, a tör- 
vénytwzás a zsebszerződések kérdéseben (is) jelentős késésben van a 
kialakult gyakorlathoz képest Sáros, az köztudott hogy az emkten sar
kalatos törvények megváltoztatása módfelett <tögérryes és körúltefcntó 
munkát igényel, ha netán éppen a visszaélések megakadáyozása vote 
végre a kitűzött cél

H.

Morfondírozás ázsíában
Földrajztanár pályatévesztett utódaként tudom, hogy a kontinen
sek neve tulajdonnév, tehát nagy kezdőbetűvel kellene írni.. 
Manapság azonban divat a földrészek nevét szellemi, politikai, 
gazdasági cím jelzőjeként használni - így ez már nem földrajzi 
kérdés.
Európába törekvésünk szerint a Kárpát-medence még nem Euró
pa, különben nem kellene oda •.törekednünk". Tehát Európa, de 
nem európa...
így vagyunk a jogharmonizációval is: törekszünk rá, hogy jog
rendünk szimpatikus legyen leendő gazdáinknak, és másodren
dű. hogy nekünk is tetsző-e!
A jogharmonizációt először talán kis Hazánkon belül kellene 
megoldani, pl.: ügy . hogy a jog minden rosszposztói egy forma - 
de legalább is egy elvű - kifenekeléssel fenyegessen. Tudatosan 
pórias mondatszerkesztésemmel jelezni szeretném, hogy nem 
jogászi - hanem állampolgári és vadászi füstölgésről van szó. 
Amikor a 38/1995. FM rendelet megjelent, annak 12. sz. mellék 
leie alapján nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy a vad védelme ér 
dekében felújítsam a kiábrándulás - szalmacséplés mian meg 
szakított vadászati szakértői működésemet. Arra gondoltam 
hogy a jog az állampolgári egyenlőség alapján, a tulajdon védel 
méhen egyforma megmérettetésre törekszik. Azaz: a tulajdonos 
(állam), a vadászatra jogosult (lásd LV. törvény) és a vadállo
mány mint Ökológiai rendszer eleme szempontjából teljesen 
mindegy, hogy ki. miért és hogyan károsítja a vadállományt - ha 
károsítja.
Ezért diszkriminatívnek, sőt: orv-vadász pártinak (tudom, hogy a 
Btk-ban ilyen kategória nincs) tartom, hogy a vad eszmei értéke 
büntető eljárásban, szakértő vélemény alapján kerüljön megál
lapításra. míg más esetekben a 38/1995. FM sz. rendelet 12. sz. 
melléklete szerint.
Természetesen a jelenlegi helyzet elvileg nem zárja ki. hogy a 
szakértő alapul vegye a táblázatot, de a sztárügyvédek (büntető 
eljárásban az „onvadász” oldalán ilyenek védenek) „csípőből" 
fogják támadni és marad a húsértek és az a demagógia, hogy az

„orv vadász" hozzájárul a letóvési ten teljesítéséhez, a vad (pl. a 
rendőrség ébersége mian) a vadászatra jogosult javára értékesí
tésre került - azaz: kár nem követkézen be.
Ha a vadnak az állam (nem csak tulajdonosként, hanem a tón é- 
nyesség Őreként is) értéket adón (mint ahogy a kockás kotulili- 
omnak és a cserregő nádi poszátának évtizedekkel hamarabb 
volt értéke, mint a vadnak), akkor ez az eszmei érték legyen 
alapja minden polgári és büntetőügyben!
E gondolatot érlelte meg bennem dr. Faragó István cikke a Ma
gyar Vadászlap 1996. októberi számának 13. oldalán.
..Nem igaz. hogy nincs mit tenni!”
Van: egyforma joggyakorlat - ami természetesen ilyen jogalko
tást is feltételez!
Faragó Istv án elegáns illusztrációban közli a ma lehetséges sza
bálysértési tényállások jogkövetkezményeit.
Az „on vadászat" nyereségéhez és a lebukás esélyéhez viszo
nyítva ez olyan, mmt az .jn a piros, hol a piros" szerencsejáték 
mian kiróható jelképes bírság.
Ma van egy törvényünk, amely elsősorban a vad védelméről szól 
és törekszik arra, hogy minden mást; sorrendben tehát a vadgaz
dálkodást és vadászatot is e nemes célnak rendelje alá.
E tón eny a vadászatra jogosultakkal és vadászokkal szemben 
kemény feltételeket és terheket támaszt. Ezt egy - átalakult 
összetételű - közösség nyilv án vállalni tudja. De ennek a libikó
kának a másik oldalán a magasban fognak napozni a jog durva 
megsértői - épp a jogrend segítségével?
A szerző a jogszabályhelyek felsorolásában tönényt és kor
mányrendeletet sorol fel. nagy on tárgyszerűen. Ha a büntető el
járásban az eszmei érték használható lenne, úgy az onvadászati 
esetek jelentős része átbillenne a szabálysértési szférából a bűn
cselekmények körébe, és máris nem a táblázatban talált 30 000- 
Ft lenne a jogkövetkezmény maximumának összege.
Talán ez is hozzájárulna, hogy ..európából" Európába menetel
jünk.

B.L.

KUTYAVASAR
(kelt Budán, az Úr 1996 esztendeié
ben)
Történt, hogy olasz vadász részére ke
resett a jóhiszemű vevő. jól dolgozó 
magyar vizslát. Rövid kutakodás után 
talált is. Szárazon és vizen kiválónak is
mertet. amelynek gazdája potom 2000 
márkában szabta meg az árát. Csak tál- 
jánfökJón derűn ki, hogy a kutya ugyan 
a munkában megállja a helyét de egy
re romlik a látása. Neb-nekikoppan az 
ajtóféWának. gazdája lábának, miegyéb
nek. Ennyi pénzért pedig látnia is illene. 
Az elkészült orvosi szakvélemény 
(amely nem volt éppen olcsó) szerint a 
kutya szemét a vakulástól, látásromlás
tól megmenteni nem lehet. Közben 
telt-múlt az idő, a kutyát hazahozták. 
Újabb orvosi szakvélemény készült egy 
cseppet sem kisebb európai árszinten, 
amely megerősítette az olasz állatorvos 
igazát, sőt a további látásromlást is. A 
vevő - mit tehetett - a kutyát az összes 
papírral együtt visszavitte az eladóhoz 
azzal, hogy vagy adja vissza a pénzt, 
vagy adjon egy másik, szemüveg nél
kül is jól dolgozó, makkegészséges 
vizslát. Szerencsére az eladónak volt 
éppen egy fiatalabb drótszórúje otthon, 
de az szerinte sokkal drágább, pontosít
va éppen 1500 márkával hosszabb

Egyébként a pénzt - közölte tényként - 
nem adja vissza, mert már elúszott. Le
gyen per - mondta de ó nem enged, 
mert nála a vakuló kutyát sólyomsze- 
múnek ismerték. Néhány napot ráalud
va azért az eladó csak meggondolta 
magát. Elállt a pertől, és a lóvásárban 
szokásos alkudozás után 300-at jószí- 
vúen engedett az árból. így az új kutya 
szabályos adásvételi szerződéssel, a 
maga végső, 3200 márkás árával a tisz
telt vevő főváros környéki házába költö
zött. várva külföldi vendégmunkássá 
válására Még egy lángeszú drótszőrű 
magyar vizslának is ólomlábon jár ilyen
kor az idő, a várakozásban és idegessé
gében majd a körmét rágta le. A nagy 
kalandra végül nem került sor. mert a 
becsületes drótszórű egyszer csak fog
ta maoát, vagy fogták mások, és önhi
báján kívül eltűnt. Mindez kutyáéknál 
(sem) nehezen képzelhető el „segítő 
kezek" nélkül, már csak azért sem. 
mert nem volt nála útiköltség, és jogo
sítvánnyal sem rendelkezett, a nagyra 
értékelt márkás képességei ellenére 
sem. A vevő - akivel még a barátkozás 
első stádiumában voltak - megtett 
minden tőle telhetőt a felkutatására: 
számtalan telefon, hirdetés, hangos 
bemondás formájában. A kutya a fülte

toválás miatt egyértelműen beazono
sítható volt még azok számára is, akik a 
kynológiában kevésbé járatosak.
Teltek, múltak a hónapok, és már szin
te minden remény oda volt, amikor 
csörgött a telefon, és az eladó közölte: 
megvan a kutya! .Barátilag" 75 000 fo
rintért megmondja a címet, de a meg
találó vadásznál 100 000 fonntnál kez
dődik a becsület és annyiért már hajlan
dó is visszaadni! Kezdett az egész ügy 
kriminálissá válni, de nem volt mit ten
ni. a vevő színleg belement a meglehe
tősen pofátlan zsarolásba, mert drága
ságát szerette volna élve viszontlátni. 
Két tanúval leutazott a messzi Bács 
megyébe, átadta a címért a kialkudott 
váltságdíjat, amelyről átvételi élismer- 
vény tanúskodik (hiteles másolat a 
szerkesztőségben). Az összeverődött 
kis csapat a vevővel és eladóval, tanúk
kal együtt vonult a Boldog nevezetű 
(még ez is jó!) Heves megyei faluba, 
ahol a rég látott vizsla egy kennelbe 
volt bezárva. Örömében vinnyogva kö
szöntötte a régen várt fölszabadítókat. 
Néhányan ónként ott maradtak, a vevó 
pedig a papírokkal a rendőrségre loholt, 
ahol közölték, hogy tegye meg a szabá
lyos följelentést, és majd eljárnak. Az 
ideges vevó viszont közölte, hogy ő in

nen a kutya nélkül el nem megy. 
mert a kutyát a társai figyelik, amíg ó hn 
vataloskodik Végül két nyomozó el
ment velük a házba, és sikerült kiszaba
dítani ődrágaságát. Volt is nagy öröm. 
és ebbe csak annyi üröm cseppen, 
hogy az egész ügy még a bíróságon 
folytatódik, mert a hetvenötezer fonnt 
egy kutyalakdmért. talán még a mai vi
lágban is túl gáláns ajándék volna. 
Semmiképpen nem nevezhető sport- 
társi árnak, sokkal inkább egyfajta jog
talanul fölvett sikerdíjnak tekinthető. 
Sajnos, úgy tűnik, közben a kutya min
den megtanultat elfelejtett. T. A., a ve
vő teljes nevét az áldozatok személyi
ségi jogai védik. A kalandos kedvű el
adó viszont ezt éppen munkásságával 
érdemelte ki. Font János soltvadkerti 
lakosról van szó. aki szintén vadász, és 
a MEOE Teljesítménybirói Testületé
nek tagja, legalábbis eddig Bármekko
ra .teljesítmény" is volt ez az egész ku- 
tyaprivatizáció eddig kevéssé ismert te
rületén. ezek után magam roppant ide
ges volnék, ha netán éppen az én vizs
lám körül .fontoskodna". A közélet 
tisztasága ugyanis mindenféle bírói 
testületre vonatkozna, ha már egyszer 
annak hívják.

-HoZso-
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A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MIMSZTER 2 8 /m  (X. 10.) FM R E M I M
A VAD V É D E L M É R Ő L , A VA D G A ZD Á LKO D Á SRÓ L, V A LA M IN T  A VAD ÁSZATRÓ L SZÓ LÓ

1996. É V I LV. T Ö R V ÉN Y  V ÉG R EH A JT Á SÁ V A L  KA PC SO LA TO S Á T M EN ET I SZ A BÁ LY O K R Ó L

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a va
dászairól szóló 19%. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
tv.) 100. §-a (I) bekezdésének b) pontjában kapón fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem el:

l.§
(1) A törvény 98. § (1) bekezdésében szereplő ki

lencven napos határidőt - a vadászterület határának 
megállapítására irányuló javaslatnak a megyei (fővá
rosi) földművelésügyi hivatal mint vadászati hatóság 
(a továbbiakban: vadászati hatóság) általi kifüggesz
tésének időpontjától függetlenül - 19%. szeptember
1. napjától kell számítani.

(2) A kialakítandó vadászterület határáról - a tv. 14. 
§ (1) bekezdése szerint kifüggesztett hirdetménnyel 
összehívott módon - a tv. 12. §-ában foglaltak alapján 
a kialakítandó vadászterület tulajdonosi közösségé
nek akkor is határoznia kell:

a) ha a vadászati hatóság által közzétett vadászterü- 
lethatár-javaslatot el kívánja fogadni,

b) egy természetes vagy jogi személy - ideérn e a 
Magyar Állam képviseletében eljáró személyt is - a 
kialakítandó vadászterület több mint felének képvise
leti jogával rendelkezik.

(3) A kialakítandó vadászterület tulajdonosi közös
ségének a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása fel
tételeiről [tv. 12. § c) pontj - figyelemmel a vadászte
rület határának vadászati hatóság által történő meg
állapítására vagy jóváhagyására - legkésőbb 1997. 
március 1 -jéig kell határozatot hoznia.

2. §
(1) Társult vadászati jog esetében a vadászterület 

tulajdonosainak közössége a tv. 12. §-ában foglaltak 
szerinti határozathozatal eljárási szabályait, valamint 
a tulajdonosi közösség működési szabályait a 
(2H10) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve 
saját maga állapítja meg.

(2) A vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa 
amennyiben a határozathozatal alkalmával nem 
személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 
Ptk. 219-223. §-aiban foglaltaknak megfelelően kiál
lított olyan írásbeli meghatalmazás útján gondoskod
hat. amelyből megállapítható a tulajdonos neve, tulaj
doni hányada - ideértve a részarány AK értékét is a 
képviselő személye, a vadászterületnek minősülő 
föld helyrajzi száma, valamint annak területe hektár
ban, továbbá az. hogy a képviselő jogosult a tv. 12. §- 
ában foglaltak szerinti kérdésekben a tulajdonos ne
vében jognyilatkozatot tenni. E rendelkezést a Ma
gyar Állam mint tulajdonos nevében eljáró személyre 
is alkalmazni kell.

(3) A törvény alkalmazása során az ingatlan tulaj
donjogát:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatá
val.

b) széljegyzettel ellátott tulajdoni lap esetén a be
jegyzés alapjául szolgáló okirat eredeti vagy közjegy
ző által hitelesített példányával,

c) kárpótlási árverési jegyzőkönyv eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített példányával.

d) a földkiadó bizottság határozatának eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített példányával,

e) állami tulajdon esetében az illetékes földhivatal 
által kiállított vagy annak az ingatlan-nyilvántartással 
való megegyezőségét jelentő összesített nyilvántar
tásra rávezetett igazolással.

0 a termelőszövetkezeti különlap I. részében köz
ségenként, fekvés és művelési ág szerint összesített, 
valamint kataszteri tiszta jövedelem alapján nyilván
tartott. és a termelőszövetkezeti különlap II. részében 
feltüntetett tulajdonosok által a szövetkezet használa
tába adott földtulajdon (részaránytulajdon) esetében a 
részarány-igazolással lehet tanúsítani.

(4) A települési önkormányzat jegyzőjére a (3) be
kezdés rendelkezését - amennyiben a tulajdonosok 
törvényes képviselőjeként jár el - nem kell alkalmaz
ni.

(5) A települési önkormányzat jegyzője jár el törvé
nyes képviselőként azon - a tv. alapján vadászterület
nek minősülő, de nem a Magyar Állam tulajdonát ké
pező - földtulajdonosok esetében, akik:

a) a kialakítandó vadászterületen egyenként har
minc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, 
és e tulajdonosok képviseletükkel egyébként mis ter
mészetes vagy jogi személyt nem bíztak meg,

b) a kialakítandó vadászterületen harminc hektárnál 
nagyobb földtulajdonnal rendelkeznek, és e tulajdo
nosok a határozathozatalon nem jelentek meg. és kép
viseletükről sem gondoskodtak.

(6) Azon földtulajdonosok, akik a kialakítandó va
dászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb 
földtulajdonnal rendelkeznek, képviseletük ellátása 
érdekében:

a) legalább harminc hektáronként egy közös képvi
selőt bízhatnak meg. vagy

b) más természetes vagy jogi személyt bíznak meg 
képviseletükkel, mely esetben a képviselő az általa 
képviselt, harminc hektár alatti földtulajdonnal ren
delkező személyek közös képviselőjeként jár el. és 
így tesz a tulajdonosok nevében jognyilatkozatot.

(7) Ugyanazon vadászterületnek minősülő ingatlan 
esetében akár tulajdonosként, akár képviselőként 
csak egy személy, és csak egy vadászterülethez tarto
zásról tehet jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több 
tulajdonosa van. a tulajdonostársak képviseletükről 
tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbség
gel határoznak. E rendelkezést megfelelően alkal
mazni kell a törvényes képviselőként eljáró települé
si önkormányzat jegyzőjére is.

(8) A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság iga
zolását a kialakítandó vadászterület tulajdonosi kö
zösségének bármely tagja kérheti. A határozathozatal 
során ez a jog a törvényes képviseleti jogában eljáró 
települési önkormányzat jegyzőjét is megilleti.

(9) A tv. 12 §-a szerinti kérdésekben való határozat- 
hozatal során a kialakítandó vadászterület tulajdonosi 
közössége először megállapítja, hogy tulajdonosként, 
majd a tulajdonos képviselőjeként ki és - településen
kénti megoszlásban - mekkora területhányaddal vesz 
azon részt. Ezt követően a tulajdonosi közösség meg
állapítja. hogy tulajdonosként, illetve a tulajdonos

képviselőjeként a kialakítandó vadászterület egészé
hez - és ezen belül is településenként - viszonyítottan 
e tulajdonosok vagy képviselők milyen arányt képvi
selnek.

(10) A határozathozatal során a települési önkor
mányzat jegyzője olyan szavazataránnyal rendelke
zik. mint ahogyan a (8) bekezdés alapján megállapí
tott képviselet aránylik a kialakítandó vadászterület 
egészéhez. Az így megállapított tulajdoni aránynál a 
Magyar Állam tulajdoni hányada nem vehető figye
lembe.

3. §
(1) Amennyiben a vadászterület határa több megye 

területét is érinti, az eljárásra a tv. 87. § (3) bekezdé
sében meghatározottak szerinti vadászati hatóság az 
illetékes. A vadászati hatóság az eljárás megkezdésé
ről az érintett szomszédos megye vadászati, erdésze
ti. valamint természetvédelmi hatóságait haladéktala
nul tájékoztatja.

(2) A kialakítandó vadászterület tulajdonosi közös
sége képviselőjének a vadászati hatósági eljárás meg
indítása érdekében a vadászterület kialakítására irá
nyuló kérelmet a vadászati hatósághoz abban az eset
ben is be kell nyújtania, ha a kialakítandó vadászterü
let tulajdonosainak közössége a vadászati hatóság ál
tal közzétett javaslatot el kívánja fogadni.

(3) A kérelmet a tulajdonos, illetve a tulajdonosi 
közösség képviselőjének öt példányban, az állam- 
igazgatási eljárás általános tételű eljárási illetékének 
megfelelő összegű illetékbélyeggel ellátva az illeté
kes vadászati hatóságnál legkésőbb 1996. december
15-ig kell benyújtania. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kialakítandó vadászterület által érintett telepü
lési önkormányzat jegyzőjének a kifüggesztett hirdet
ményére (annak másolatára) rávezetett nyilatkozatát 
arról, hogy azt a települési önkormányzat hivatalos 
hirdetőtáblájára mikor függesztették ki. illetve, hogy 
azt onnan mikor vették le.

b) a kialakítandó vadászterület határának 1:100 000 
vagy 1:50 000 méretarányú térképi megjelölését, to
vábbá

c) a vadászterület határának egyedi azonosításra al
kalmas leírását.

4.§
(1) Ha a kérelemből megállapítható, hogy zárvány- 

terület keletkezne vagy ugyanazt a területet több tu
lajdonosi közösség kívánja saját vadászterületéhez 
csatolni, a vadászati hatóság az érintett tulajdonosi 
közösség képviselőit legalább tizenöt napos határidő
vel felhívja a törvényben foglaltaknak megfelelő tar
talmú egyezség megkötésére és kérelem benyújtásá
ra. Ebben az esetben a módosított kérelmet legkésőbb
1997. január 15-ig kell a vadászati hatósághoz be
nyújtani. Amennyiben c határidő eredménytelenül te
lik el. a vadászati hatóság a vadászterület határát a tv. 
20. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalma
zásával állapítja meg, és felszólítja az érintett tulajdo-

Folyíatás 14. oldalon
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Folytatás 13. oldalról

nosi közösséget, hogy a 12. § a), valamint c) pontja 
szerinti kérdésekben hozott határozatukat legkésőbb
1997. március 1-jéig a vadászati hatóság határozatá
nak figyelembevételével hozzák meg vagy szükség 
szerint azokat módosítsák.

(2) Amennyiben a vadászati hatóság megállapítja, 
hogy a tv. 14. § (2) bekezdésében foglalt ok miatt a 
tulajdonosi közösség érvénytelen határozatot hozott, 
felhívja az érintett tulajdonosi közösséget, hogy a 12. 
§ a), valamint c) pontja szerinti kérdésekben hozott 
határozatukat legkésőbb 1997. március 1-jéig a vadá
szati hatóság vadászteriilethatár-megái lapító határo
zatának figyelembevételével hozzák meg.

(3) A vadászterület halárát megállapító határozatot 
a vadászati hatóság legalább harminc napra a saját, 
valamint az érintett település önkormányzatának hir
detőtábláján is közzéteszi.

5.§
(1) A vadászati hatóság a vadászterület határát - az 

egyezségkötésre való felhívás mellőzésével - a tv. 20. 
§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásával állapítja 
meg. ha

a) a tv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetményt
1996. szeptember 1. elótt függesztették ki vagy azt 
legkésőbb 1996. október 30-ig nem függesztik ki. 
vagy azt 19%. szeptember 1. és november 30. között 
harminc napnál rövidebb időtartamra függesztik ki.

b) a kialakítandó vadászterület tulajdonosi közössé
ge 19%. november 30-ig legalább a tulajdonosi kép
viselet formájáról [tv. 12. § a) pont), valamint ezzel 
egyidejűleg a vadászterület határról [tv. 12. § b) pont
ja] nem határoz.

c) a tv. 12. § a szerinti határozathozatalon kisebb
ségben maradt, valamint a határozathozatalban részt 
nem vett tulajdonosok a vadászterület határát a tv. 14. 
§ (4) bekezdés a) pontja alkalmazásával kívánják ki
alakítani. és az így kialakítandó vadászterület tulajdo
nosi közössége - más vadászterülethez való csatlako
zás esetén az érintett másik vadászterület tulajdonosi 
közösségét is ideértve - erről legkésőbb 1996. no
vember 30-ig nem határoz.

d) a vadászterület határának megállapítására irá
nyuló kérelemmel egyidejűleg, de legkésőbb 1996. 
december 15-ig a tulajdonosi közösség képviselője a 
vadászati hatósághoz nem nyújtja be a tv. 12. § a)-b) 
pontjai szerinti kérdésekben hozott határozatot tartal
mazó és a tv. 13. § (3) bekezdésében foglaltak szerin
ti hitelesített határozatát.

e) a vadászati hatóság megállapítja, hogy a tv. 12. §
b) pontja szerinti kérdésben hozott határozat a tv. 14. 
§ (2) bekezdése szerinti okból érvénytelen.

0 a vadászterület határának megállapításáról szóló 
kérelem benyújtását vagy annak vadászati hatóság ál
tal történt jóváhagyását követően, de még 1997. már
cius I. napja elótt megállapítást nyer. hogy a vadász- 
terület tulajdonosainak közössége a tv. 12. § b) pont
ja szerinti kérdésben érvényes határozatot nem ho
zott. mely esetben a vadászati hatóság a vadászterület 
határát már megállapító határozatát visszavonja,

g) a vadászati hatóság felhívása alapján a vadászte
rület határának megállapítására vonatkozó módosított 
kérelmet 1997. január 15-ig nem nyújtják be vagy a 
módosított kérelemből is az állapítható meg, hogy 
ugyanazt a területet több tulajdonosi közösség kíván
ja saját vadászterületéhez csatolni, vagy zárványterü
let keletkezne.

(2) Amennyiben az eredeti határozathozatalra szóló 
hirdetményi a tv. 14. § (I)  bekezdése szerinti módon 
már közzétették, a tv. 14. § (4) bekezdés a) pontja sze
rinti esetben a tv. 14. § (1) bekezdése szerinti módon 
a hirdetményt ismételten nem kell közzétenni.

6.§
A vadászati hatóságok a tv. 19. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltak érvényesítése érdekében jogosult 
a kialakítandó vadászterület tulajdoni, használati vi
szonyait ellenőrizni. Amennyiben a vadászati hatóság 
megállapítja, hogy álláspontja szerint a kialakítandó 
vadászterület tulajdonosainak közössége - a tv. 14. §
(2) bekezdésében foglalt eset kivételével - határozatát 
nem a tv., illetve az e rendeletben foglaltaknak megfe
lelően hozta meg. erről a képviselőt tájékoztatja.

7.§
(1) A vadászterület határának megállapításakor a tv. 

19. § (2) bekezdés c) pontjában foglallak biztosítása 
érdekében biztosítani kell. hogy

a) zárványterület ne keletkezzen,
b) a vadászterület határát jól felismerhető, tartósan 

fennmaradó természeti képződményekkel vagy más 
nyomvonalas létesítményekkel azonosítható módon 
úgy lehessen kialakítani, hogy a kialakítandó vadász- 
terület a vad megfelelő életfeltételeit búvó-, szaporo
dási és táplálkozási helyekkel biztosítsa.

(2) A vadászterület határának megállapításakor zár
ványterületnek minősül az a terület.

a) amely önálló vadászterületként történő kialakítá
sa esetén - a különleges rendeltetésű vadászterület ki
vételével - kizárólag csak egy vadászterülettel lenne 
határos,

b) amelyet egyetlen tulajdonosi közösség sem kí
ván saját vadászterületként részévé tenni.

(3) A vadászterület határának megjelölésekor nem 
minősül zárványterületnek az a terület, amely egy va
dászterülettel és az államhatárral vagy annak védőzó
nájával határos.

(4) A korábbi jogszabályok szerinti zártkerti ingat
lan a tv. 8. § (2) bekezdése szerinti lakásingatlanul 
szolgáló belterületi ingatlannak minősül. Kérelemre a 
vadászati hatóság ezt az ingatlant vadászterületnek 
minősítheti.

8- §
(1) A tv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény 

kifüggesztójének 1996. november 1-jéig a Földmű
velésügyi Minisztériummal öt példányban benyúj
tott kérelmére a földművelésügyi miniszter - a ter
mészetvédelemért felelős miniszterrel egyetértés
ben, valamint az elsődleges rendeltetés szerint ille
tékes miniszterrel egyeztetve - 1996. november 
20-ig előzetesen nyilatkozik a vadászterület külön
leges rendeltetésének lehetőségéről. A kérelemhez 
mellékelni kell a kialakítandó vadászterület 1:100 
000 vagy 1:50 000 méretarányú térképi megjelölé
sét, valamint a kialakítandó vadászterülettel érintett 
település önkormányzata jegyzőjének a kifüggesz
tett hirdetmény másolatára rávezetett igazolását ar
ról, hogy a hirdetményt a települési önkormányzat 
hirdetőtáblájára mikor függesztették ki. A vadásza
ti hatóság a vadászterület határát az előzetes nyi
latkozatban foglaltak szerint állapítja meg. A va
dászterület különleges rendeltetése a jogosult ké
relmére 1997. március 1-jei hatállyal kerül megál
lapításra.

(2) A tv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény ki-

fuggesztőjének kérelmére a vadászati hatóság előze
tesen nyilatkozik a tv. 19. § (3) bekezdése szerinti fel
tétel teljesíthetőségéről. A kérelem benyújtására és el
bírálására egyebekben az (1) bekezdés rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni.

9.§
A tv. 98. § (1) bekezdésének alkalmazásában érin

tett tulajdonosoknak a tv. 14. § (I) bekezdése szerint 
kialakítandó és térképen közzétett vadászterület tulaj
donosait kell érteni.

10. §
A tv. 99. § (4) bekezdése alkalmazásában vadgaz

dálkodási, vadászati létesítménynek minősül:
a) a vadetető, a szóró, a sózó.
b) a mesterségesen létesített vaditató, illetőleg da

gonya,
c) az épített les,
d) a vadkárelhárító kerítés.
e) a vadaskert kerítése.
0 a nem szállítható vadbefogó,
g) a vadászterületen található apróvad-tenyésztési 

létesítmények.

11. §
(1) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerző

désben a vadállomány faj- és darabszámát - a felek 
eltérő megállapodásának hiányában - a tárgyévet 
megelőző két év statisztikai adatai alapján kell meg
becsülni.

(2) Amennyiben a vadászati jog haszonbérbe adása 
esetén a haszonbérleti díjat a Földművelésügyi Mi
nisztérium által a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Értesítőben szereplő tájékoztatóban szereplő ménék
nél magasabb összegben állapítják meg, a vadászati 
hatóság a haszonbérleti díj mértékéről egyedileg fog
lal állást.

12. §
Az állam vadászati jogának 1997. március 1-jéig 

történő haszonbérbe adása esetén az érintett település 
önkormányzatát a haszonbérleti díj időarányos része 
illeti meg.

13. §
A vadászatra jogosult e rendelet hatálybalépése és

1997. március 1. közötti megszűnése esetén a Föld
művelésügyi Minisztérium közvetlenül gondoskodik 
az államot megillető vadászati jog hasznosításáról.

14. §
Felhatalmazást kap a vadászati hatóság, hogy
a) a külön jogszabályban foglalt eseteken túl a vad

állomány védelme érdekében a vadászterület egészé
re vagy annak egy részére, továbbá meghatározott 
vadfajokra határozatban legfeljebb 1997. március I- 
jéig terjedő hatállyal vadászati tilalmat vagy korláto
zást rendeljen el.

b) a vadászatra jogosult 1996. évre érvényes éves 
vadgazdálkodási tervének hatályát határozatban
1997. március 1-jéig meghosszabbítsa.

15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép ha

tályba. és 1997. március 1. napján hatályát veszti.

Dr. Lakos László s. k.
földművelésügyi miniszter
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REAKCIÓ  
a Falurádió 

október 
10-ei adására

- Józsa Csaba, a Tolna Megyei Va- 
daszszovetség elnöke feltehetően 
nem olvasta/nem olvashatta a fen
ti FM rendeletet, amely 1997. már
cius 1-jéig szabályozza a teendőket 
és eligazítást nyújt a földtulajdo
nosoknak, vadászoknak - közölte 
szerkesztőségünkkel Vajai László, 
az FM vadgazdálkodási és halásza
ti főosztályának vezetője, amikor a 
Falurádió október 10-ei adásában 
elhangzott kérdést tettük fel neki. 
A nyilatkozó a december 31-e és 
március 1-je közötti időszakban 
nem látja biztosítottnak a vad sor
sáról való gondoskodást, mert az 
év végén lejár a jelenleg működő 
vadásztársaságok bérleti szerző
dése, megszűnik a vadászati jogo
sultságuk. A földtulajdonosok még 
nem rendelkeznek vadászati jogo
sultsággal, és ezért nem fognak a 
vadállomány védelmével foglal
kozni.
Remélhetően az FM rendelet elosz
latja a nyilatkozó és a vadászok 
kétségeit.

TELI VENDEGEINK
Amikor az ősz fagy os csókjától elpirulnak a fák 
levelei és csténkim szemérmesen kódtakarót 
hú/, magára a nyár díszeit levető Természet, 
egyik este egyszerre hangos jajkiállás hull le az 
ég magasából: a messzi északról érkező vadlu- 
dk első. s/álláscsináló csapatainak telet jel/ő. 
éles hangjai.

Várjuk már őket. ilyenkor mindig, tudjuk, 
hogy mindm pillanatban jöhetnek, mert a ptlin- 
gézve hulldogáló sárgult levelek, az érett csipke
bogyó korallgyóngy ei. de az egyie hosszabbakat 
alvó nap is mind az ő útrakdésüket hirdeti.

Pöföghetnek a silótaposó traktorok, kattog
hatnak. zúghatnak a magágykészító gépsorok, 
vagy bármekkora lehet az ablakon beszűrődő 
utcazaj, minden fülsértő lármán, becsukott ab
lakon keresztül is meghallja kifinomult vadász- 
fűlünk, ezt a tudat alatt már várt. szív dobogtató 
hangot! Gondolatunk egyszerre ott repdes a 
szekrényben nyugvó puskánk körül.-és futnánk, 
repülnénk ki a tarlók terített asztalához, ahová - 
egy kicsit megpihenve a Balaton opálos hullá
main - már ma biztosan kihúznak!

Aztán mégis maradunk.
Csak az örökké buzgó vadászvérunk reflexe 

érzékelte áramütésként ilyen ösztönösen egy 
vadmadár hangját, a zsákmányt váró vadász 
v adkozclségét érző izgalma feszítette egyszerre 
ugrásra késszé az izmokat. De egy kis józan 
gondolkodás mindjárt lehűti a legbúzgóbb vért 
is. ha az a természetet figyelő és szerető, azzal 
okosan gazdálkodó igaz vadász ereiben kering.

Mert az ilyen ember nem azért lett vadász, 
hogy amikor csak teheti, mindig és mindent le
lőjön!

Sokan hiszik, amikor puskás embert látnak 
a halár felé ballagni, hogy az feltétlen valami
lyen vad elejtésén fáradozik. Ha aztán üres kéz
zel tér vissza, károrvendve mosolyogják meg. 
hogy ni csak. megint nem Jogon” semmit!

Bennünket nem sért ez soha. Ha kérdik, szí
vesen meg is magyarázzuk, hogy egy vadászem- 
bemek sok más dolga akad a határban, amihez 
nincs fegyvene szüksége, de fegyverét mégsem 
hagyja otthon sohasem. Mert puskánk egy csodá
latos ..paripa", fáradhatatlanul visz. hord bennün
ket dűlőről dűlőre, hegyre föl. v ölgybe le és tár
saságában soha észre sem vesszük, mekkora út 
van már mögöttünk. Pedig legtöbbször napestig 
egyetlen lövést sem teszünk vele.

Azt csak mi tudjuk, nélküle mennyivel fá
rasztóbb a járás odakint!

A zajosan érkező, fáradt vadiudakat sem fo
gadjuk mindjárt puskaszóval. Sőt, a hosszú tél 
alatt sem tizedeljük ókét naponta, pedig megte
hetnénk. A nálunk évente megjelenő felhőny i 
seregük sok erre vetődő idegen vadásznak csi- 
gázza fel képzeletét és ezért ingy einek is ben
nünket. Tudják, hogy vadászok vagyunk, téve
sen hatalmas vadlúdtcrítékcket sejtenek mér
téktartásra intő szavunk mögött, s legyintenek, 
hogy könnvú nekünk!

Az igaz. hogy nem is tagadtuk meg v adász- 
voitunkal soha. Ma is. mint mindig, kivesszük a 
részünket az adott vadas/lehetőségekből. így a 
sok szép élményt jelentő vadlúdvadászatból is. 
Örökké felejthetetlen marad egy-egy hajnali 
húzás ..patronfogy asztó" izgalma, egy fagyban, 
hóban, csatorna jegén bekúszott, tarlón elterült 
lúdcsapat lótávolságra tönénő bekúszása. vagy

a viharos, ujjakat gémberítő északi szél szár
nyán rakétaként sikló csapatból csak egynek is 
mesterlövéssel való lelövése! De mindig csak 
olyan mértékig, ami nem jelent még szükségte
len vérengzést, fölösleges, izgalom nélküli dü
hödt Jövöldözésf.

Az idény elején minden alkalom megőrzi az 
évente visszatérő, várva várt új vadászélmény 
zamatál. s egy-egy nagyobb teríték a vadász- 
büszkeség kielégítését nyugtázza. Aztán lassan 
megnyugszik a vér. nem találnak már szinte na
ponta odakint bennünket a zúzmarás hajnalok 
és mind többször marad vállon a fegyver, még 
akkor is. ha könnyen elérhető lenne vele néhány 
fejünk fölött alacsonyan elhúzó lúdcsapal.

De ne higyje senki, hogy untságot. közönyt 
vagy lassúdó szenvedélyt jelent ez a látszólagos 
szenvtelenség. hanem a sorstól ránk mért. őse
inktől örököli koielességérzetet. ami parancso- 
lólag int mindig: „óvd, védd a Természetet!"

Biztos, hogy ősi ösztön ez bennünk, ezért 
lenünk gazdászok. erdészek, vadászok. Mi 
meghalljuk szavát a szuperszonikus repülők 
dübörgő hangján át. könnyes panaszát a vegy
szerekkel fertőzött betegségeinek, figyelmez
tető sóhaját a gépek, orvgyilkosok sokasodó 
áldozatainak. Hiszen a természet szépséges 
egésze a második otthonunk, a munkahelyünk, 
a kenyéradó gazdánk, a gyönyörködtetónk. a 
szórakoztatónk. Vele jegyeztük cl életünkéi, 
nem csoda hát. ha féltó gonddal őrködünk fö
lötte. figyeljük a hozzánk eljutó vészjeleit és 
ha módunkban van. segítünk rajta, szószólói 
vagyunk!

Fordogh Tibor

KÉRDÉSEK, AMIREA JOGÁSZ VÁLASZOL
DR. MIKÓ ZOLTÁN ROVATA

1. „Törvényszerű", hogy a vadászati tör
vény nyelvezete ilyen „szigorú", azaz a ha
tóság mindent „előír", megszab, megtilt, 
megbüntet-?
Ha ez. a kodifikációs módszer egyértelműbbé 
teszi a törvényi, akkor szerintem ez inkább 
előny , mint hátrány. Viszont az is igaz. hogy 
a jelenlegi törvény alapján minőségileg erő
sebb vadászati hatóság kerülhet felállításra, 
mint amilyen korábban működött. Ugyanez 
érvényes az erdészeti hatóságra is.

2. Miért kell előre befizetni a vadvédelmi 
hozzájárulást már a tervek alapján, holott 
egyáltalán nem biztos az eredmény. Ha a 
vadászterületen kevesebb vad esik, mini 
az előre tervezett, netán a hatóság vissza 
fogja fizetni a hozzájárulás arányos ré
szét?
Túlságosan naivnak tűnnék, ha visszakérde
zek: Szakmailag megvalósíthatatlan egy kö
zelítőleg reális terítékbecslés? A törvény 
egy éhként nem leszi lehetőv é a hozzájárulás 
aranyos részinek visszafizetését.

3. A bérbevétel feltételeit a torvény leírja, 
On szerint mi e kozul a legfontosabb?
Feltételezem, hogy a vadászati jog haszon- 
bérletére gondol a kérdező. Talán megbocsát

ható, hogy én egy kicsit a vad oldalán állok. 
Ezért legkevésbé sem a haszonbérleti díjat 
állítanám a középpontba, hanem a szerződés
nek azokat a rendelkezéseit, amelyek a vad 
és élőhely ének védelmével kapcsolatosak.

4. Mit (esz a hatóság - a jogi szabály ozás - 
a külföldiek vadaszterulelhez jutása ellen, 
ideértve a zsebszerződéseket is?
A vadászati hatóság külön is vizsgálja, hogy 
a vadászati jog haszonbérlője megfelel-e a
ionénv előfeltételeinek. Azt azonban nemé
állítom, hogy kellő fantáziával a törvényt 
esetleg ki lehet játszani, de tippeket nem sze
retnék adni.

5. Miért nem foglalkozik a torvény a vad- 
gazdálkodás költségeivel, amely meghatá
rozza végeredményben a vad sorsát?
Szerintem inkább sokat foglalkozik. Elég 
csak a v adkárterítés megváltozott feltételeire, 
vagy a különböző bírságokra, a vadvédelmi 
hozzájárulásra gondolni. Azt hiszem, a vadá
szat tényleges költségei most fognak igazán 
megjelenni. Az Ls valószínűsíthető, hogy sok 
vadász ezt már nem tudja vállalni.

6. Tudomásunk szerint készül az átmeneti 
időszakra egy újabb FM-rendelet. amely

irányárakat javasol a vadászterületek ha
szonbérleti dijaira. Tekintettel arra, hogy 
ez ma - az aláírásgyűjtés időszakaban is - 
sarkallatos kérdés, miiven irányárakat ja
vasol az FM?
Az énntettek között még nem születeti meg
állapodás.

7. Mit érthetünk „különleges rendelteté
sű" vadászterületen?
A törvény 21. §-a ezt a kérdést részletesen 
szabályozza. A vadászterület különleges ren
deltetését akkor lehet megállapítani, ha:
a) azt a vad génállományának megőrzése 
szükségessé leszi.
b) oktatási-kutatási célból ez szükséges, va
lamint
c) a természetvédelmi érdekek érvényesítése 
ezt szükségessé teszi.

8. Miért nincs határidő szabva az új bérlő
nek a vadgazdalkodási berendezések kifi
zetésére? Ksetleg feltétele-e a vadgazdál
kodási terv jóváhagyasanak a berendező- 
sek megtérítésé?
A törvény visszamenőleges hatállyal a ko
rábban kialakult jogviszonyról nem rendel
kezett. Az esetleg folyamaiban levő vagyoni 
vita nem akadályozza az üj vadászatra jogo

sultat a vadászati jog gyakorlásában, haszno
sításában.

9, A képviselet szabályaira milyen rendel
kezéseket kell alkalmazni?
A Ptk. 219-223 §-ait kell elsősorban alkal
mazni. Ennek lényege az. hogy a föld tulajdo
nosa képv iselő útján is tehet jognyilatkozatot. 
Ebben az esetben a képviselő által tett jognyi
latkozat tartalmának végrehajtásáért nem a 
képv iselő, hanem a föld tulajdonosa válik jo
gosítottá. Akik olyan nyilatkozatot tettek, 
hogy lemondanak a vadászati jogukról, az 
szerintem érvénytelen. A vadászati jog ugyan
is a föld tulajdonjogának attól elválaszthatat
lan része. Abhan az esetben, ha a föld tulajdo
nosa több személynek adott képviseleti meg
hatalmazást. fennáll annak a veszélye, hogy c 
személy ek a tulajdonosi gyűlésen találkozni is 
fognak. Ugy anazon földrészlet esetében csak 
egy vadászterülethez való tartozásról lehet 
nyilatkozni. Mindaddig, amíg nem vitatják, az 
a képv iselő, aki ezen a jogon ny ilatkozik. Ha 
többen ellentétesen nyilatkoznak, ügy nem 
állapítható meg a tulajdonos akarata, így eb
ben az esetben - megegyezés hiányában - 
szóba kerülhet a jegyző ion én vés képv iseleti 
joga. A tulajdonosi közösségnek ebbe a vitába 
nem célszerű érdemben ̂ lefolynia.
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AZ UJ ERDŐTÖRVÉNYRŐL A MAGANERDO-TULAJDONOSOKNAK
. rész

A MÚLT HAVI LAPSZÁMUNKBAN. A CIKKK ELSŐ RÉSZÉBŐL AZ ÉRDEKLŐDŐK MEGTUDHATTÁK, MILYEN LEHETŐSÉGEI ADÓDNAK 
A MAGÁNERDŐ-TULAJDONOSNAK A VADÁSZATI JOG GYAKORLÁSÁT ILLETŐEN, KITÉRVE A JOGOKRA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEKRE

Nézzük ezek után. melyek is az erdőgaz
dálkodó - ugye. ez lehel az erdőtulajdonos 
is - jogai és kötelezettségei:

- tíz évre szóló erdőgazdálkodási üzem- 
lerv. valamint eves erdőgazdálkodási terv 
elkészítése (elkészíttetése, mini a tízéves és 
éves vadgazdálkodási terv esetében):

- pénzügyi elszámolás és befizetés - az 
állammal szembeni ilyen ügyletek eseté
ben;

- állami támogatás igénylése (ez kelle
mes feladat, ha erre a jogszabály lehetősé
gei ad) felhasználása, elszámolása:

- halósági és bírósági eljárásban a tulaj
donos képviseletének ellátása, erról gon
doskodás;

- az erdőtörvényben, az erdészeti haló
ság határozatában és az ütemtervben fog
laltak végrehajtása;

- az erció védelméről. a munkák elvégzé
séről és legfőképpen az erdő őrzéséről 
gondoskodni. (Ezzel tulajdonképpen már a 
vad védelméről is gondoskodni fog!)

- és az erdő közcélú funkcióinak biztosí
tását szolgáló tevékenység teljesítése. (Er
ről már az elején írtunk, de íme ez kötele- 
zcliségs/intű megfogalmazásban is vissza
köszön. igaz. hozzátéve, hogy ennek felté
teleit a miniszter majd rendeletben megha
tározza.)

Mondhattak volna azt is. hogy a felsorol
takról köteles gondoskodni, azaz más szer
vezeteken keresztül végezteti el, de így ez 
jobban megragadja az érintett tulajdonos fi
gyelmet. Szóval, az erdővel nemcsak jo
gok. hasznok szedésének lehetősége adatik 
meg. hanem kötelezettségek is keletkeztek.

CÉLSZERŰ FELSOROLNI 
AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSHOZ 

KÖTŐDŐ TERVEKET
1. Tízéves körzeti erdóten. A földmű

velésügyi miniszter adja ki a tízéves vad
gazdálkodási körzeti tervekkel összhang
ban.

2. Tízéves erdőgazdálkodási ütemterv.
Ga/dálkodási. (íz évre szóló technológiai 
leírás, amit az erdőben az adott tíz évben cl 
kell végezni. Készítheti a tulajdonos, ha 
felsőfokú erdészeti képesítéssel rendel
kezik.,

3. Éves erdőgazdálkodási terv. Erdő
gazdálkodó köteles készítem, amelyben azt 
írja le és határozza meg, hogy a tízéves 
ütemtervben megállapított feladatokat, ha
szonvételekéi melyik évben kívánja végre
hajtani. ill. gyakorolni.

4. Egyszerűsített ütemterv. A faültctvc- 
nyek és a hal hektár terület alatti (esetleg 
tanya körüli erdő) elsődlegesen gazdasági 
rendeltetésű szórványerdők cselében kell 
készíteni.

5. Erdősítési len. E/dőállományszcrke- 
zet-átalakílás esetében, új erdő telepítése
kor. erdőfelújítások végrehajtásához kell az 
ilyen terveket elkészíteni.

A felsorolt terveket - a körzeti erdőter
vek kivételével - a területileg illetékes er

dészeti hatóságok (jelen esetben az erdőfel- 
ügyclóségck) hagyják jóvá. és csak a jóvá
hagyás ulán lehet azokat végrehajtani, az 
elfogadott munkákat elvégezni. A laikus 
számára is világos a fentiek alapján, erdő
gazdálkodási tevékenységei tényleg csak 
tervszerűen, a hatóság figyelmének ke
reszttüzében szabad és lehel végezni. A (ör
vény egy-egy mondatban megemlíti a va
daskertet (ebben szabad vadászni) és va
dasparkot is (ebben lényegében nem sza
bad vadászni), de csak az erdő rendeltetéséi 
tekintve foglalkozik vele. A létesítés felté
teleit a vadászati törvény sorolja fel. Sok 
erdőtulajdonosban képződött - c két foga
lomra nézve törvénytől teljesen elszakadó 
elképzelési-létesítési szándék, aminek ke
vés a realitása Célszerű ilyen szándék ese
tében alaposan tájékozódni.

Keresgéltük a törvényben azokat a to
vábbi paragrafusokat, amelyek a magántu
lajdonosok. termelők újszerű feladatait 
rögzítik. Speciálisan e tulajdonosi körre 
nézve lúl sokat nem találtunk. Amit fellel
tünk. azokat a következőkben felsoro
lásszerűen közöljük. A leiermelt erdő eseté
ben. az erdőfelújítást a véghasználat befeje
zését követően két éven belül meg kell kez
deni. Ettől eltérő esetben szankcionálásra, 
erdőgazdálkodási bírság kivetésére kerül 
sor. Engedély nélküli vagy engedélytől el
térő erdőtelepítés fennmaradásáról az erdé
szeti hatóság jogosult dönteni. Ez akkor le
hel érdekes téma, amennyiben a földtulaj
donos saját anyagi eszközéből, pénzből - 
állami támogatás igénybevétele nélkül - te
lepített erdőt és azt nem a törvényi előírá
sok szerint (erdőtelepítési terv. bejelentés, 
jóváhagyás stb.) hajtotta végre. A saját 
pénzből - ha ilyenre egyáltalában sor kerül
- sem lehel csak úgy a magam feje szerint - 
ebbe pedig már ne szóljon bele senki logi
kával - erdőt telepíteni, hiszen az kihal a 
környezetére és a táj arculatára stb. még ak
kor is. ha a törvény előkelőén azt mondja: a 
saját pénzből tclcpíteit erdő gazdasági ren
deltetésű.

A faültetvényből történő fakitermelési az 
erdészeti hatóságnak clőzciescn be kell je
lenteni. Ez már az új erdőtulajdonosok szá
mára egyszerűsített eljárás, amit az eddigi 
jogszabályok nem fogalmazlak meg. 
Egyébként az erdőtörvényben, majd pedig 
az 1997. január 1-jén hatályba lépő végre
hajtási rendeletben (rendeleieiben) több. az 
űj erdőtulajdonosi szerkezeid, érdekeltsé
get figyelembe vevő egyszerűsítést, egy
szerűbb hatósági, szakmai eljárást, előírási 
fogalmazlak, fogalmaznak meg a jogsza
bályalkotók.

ELLENŐRZÉS
Említést tettünk az erdőgazdálkodó jogai
ról és kötelezettségeiről. Ezek csak akkor 
érvényesülhetnek igazán, amennyiben 
ezek teljesítéséi ellenőrzik. Csak össze
foglalóan jegyezzük meg. a felsorolt ter
vek. feladatok, munkák végrehajtását, az

erdőfelújítási - erdőnevelési, erdőtelepíté
si (fásítási), az erdőszerkezet-átalakílási (a 
letermeli erdőállománytól eltérő értéke
sebb célállomány - fafajok ültetése), az 
erdővédelmi (mindenfajta károsítóval és 
károsítással szembeni) stb., munkák, fel
adatok teljesítését, valamint a befejezett 
erdősítéseket az erdészeti hatóság minden 
évben előzetes értesítés alapján ellenőrzi, 
felülvizsgálja és a tapasztalatokat jegyző
könyvekben rögzíti. Ezek a jegyzőköny
vek képezik a lehetséges elszámolások 
(állami pénzeszközök) és a következő bio
lógiai év szükséges tennivalói meghatáro
zásának kiindulási alapját.

A faültetvény területének a telepítési en
gedélyében megjelöli határidőn belüli me
zőgazdasági művelésbe vonását az erdésze
ti hatóságnak kell jelentem. Ennek a filozó
fiája. tartalma világos. Ha a földtulajdonos 
a földjén (szántó, rét, legelő síb.) faültet
vény jellegű erdőt (nyáras. esetleg akácos) 
telepített saját pénzből vagy állami norma
tív támogatásból, de annak vágásérettségi 
korában, vagy egy kicsit korábban, leter
melése ulán ismételten nm akar ott faül
tetvényt létesíteni (ennek erdőművelési 
ága!), legyen lehetősége azt a területei újra 
mezőgazdasági művelésbe vonni. Jelenlős 
szakmai és jogi változás ez az eddigiekhez 
képesi.

EGYÉB TUDNIVALÓK
A síkvidéki erdőterület tarvágása és kitus- 
kózása utáni 2 évben a felújítás érdekében 
végzett szántóföldi művelés (mondjuk, 
rozsveiés vagy vadfóldkent történő haszno
sítás). azaz mezőgazdasági előhasználat 
nem minősül az erdőterület mezőgazdasági 
művelésbe vonásának. Marad akkor is er
dőművelési ágban, nyilvántartásban. Ez 
időszakosan segíthet az erdőben a vadállo
mány takarmányozásában (Betakarítom 
vagy kim hagyom, ha a vadászatra jogosult 
én vagyok, vagy azzal megállapodtam.) 
Ehhez kapcsolódik az erdőterület más mű
velési ágba vonásának dolga. (Pl. mezőgaz
dasági művelés, termelésből kivonás, idő
leges igénybevétel stb.) Erdőtulajdonosok
- vigyázat! Ehhez előzetes erdészeti ható
sági engedély kell. és helyette azzal megfe
lelő értékű erdői kell telepíteni vagy meg 
kell fizetni az újraerdősítés költségeit.

Érdekes lehet: a már használatban lévő. 
közúti közlekedésre nem szolgáló erdőterü
letet vagy erdészeti magánutat az erdőgaz
dálkodó. az erdőgazdálkodási tevékenység 
folytatásához igénybe veheti.

Na jó. de az esetleges kárt. költséget 
meg kell téríteni és a Polgári Törvény- 
könyv átjárási szolgalomra vonatkozó sza
bályait kell alkalmazni. Azért jó megje
gyezni. minden erdei magánutat nem lehel 
sorompózni. bár átmenetileg korlátozhatja 
az erdőgazdálkodó (a tulajdonos) vagy fel
tételhez kötheti az erdőben tartózkodást, az 
úi igénybevételét. Az erdőterület üdülés, 
sportolás, látogatás és egyéb célból (pl. la

kókocsi felállítása) történő igénybevételét, 
a látogatás slb. szabályait a törvény hal (!) 
paragrafusában is megfogalmazta. Ez a hat 
paragrafus önmaga megérdemelne egy kü
lön írást. Azt azonban leírhatjuk, hogy 
üdülés és sportolás céljából gyalogosan 
bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, 
melyet az erdőgazdálkodó lűrni köteles. 
Felsorolja a kivételeket (pl. átmeneti korlá
tozás). mikor nem lehet ilyen célból igény
be venni (pl. erdősítés területe, amíg a raj
ta lévő faállomány a 2 méter átlagos ma
gasságot nem érte el. erdőrezervátum terü
lete stb.), vagy csak az erdőgazdálkodó 
hozzájárulásával szabad az erdőterületen 
tartózkodni. (Pl. huszonnégy órái megha
ladóan táborozni, sátrat felverni, lovagolni 
stb.) Természetesen az okozott kár miatti 
kárigényi jogosult érvényesíteni az okozó
val szemben. Fontos, hogy az erdőterüle
ten törvényben felsorolt céllal történő tar
tózkodásért, látogatásért az erdőgazdálko
dó díjai nem kérhet. Viszoni a magánerdő
ben erdei terméket csak a tulajdonos en
gedélyével lehel szedni, míg állami erdő
ben az egyéni szükségletei meg nem hala
dó gomba, vadgyümóles. -virág és díszítő- 
lomb gyűjthető.

Még megemlítjük, hogy az erdészeti 
munkák szakirányításához az erdőgazdál
kodó köieles erdészeti képzettséggel vagy 
képesítéssel rendelkező személyt, vagy 
ilyen személyt alkalmazó szervezet közre
működését önállóan, vagy más erdőgazdál
kodóval közösen venni. Az erdő művelésé
hez szakember kell.

Gondoskodni kell az erdő őrzéséről is, 
ami az előbbivel együtt fontos feladata, kö
telezettsége a magáncrdő-tulajdonosnak, és 
v ilágos, ez a kél dolog is pénzbe kerül. Van 
még a tönényben három olyan fogalom, 
ami pénzbe kerül. Ezek: az erdőfenntartási 
járulék (kilermeli bruttó fatérfogat mennyi
sége után fizetendő), az erdővédelmi bírság 
(fizeti az állampolgár, ha az erdő látogatá
sakor a törvény előírásait megszegi; erdő- 
gazdálkodó. ha a vad hosszú távra kiható 
kárt okoz - önkár esetén stb.), valamint az 
erdőgazdálkodási bírság (felsorolt hét szak
mai előírás megszegése esetén).

Talán nem ezzel kell befejezni ezt az 
írásban gondolkodási, hanem azzal, hogy 
az erdőtől és az erdő védelméről szóló tör
vény. majd pedig a későbbiekben megjele
nő végrehajtási rendelet(ek) az erdőről be
szélnek elsősorban, mert az erdő az egész
séges emberi élet alapvető feltétele. Jólé
ti szolgáltatásai közérdekűek, mindenkit 
megilletnek, és az erdő. mint a gazdaság 
megújuló természeti erőforrása, évszáza
dok változásában formálja hazánk tájait, 
őrzi az élőv ilág fajgazdagságát, menedéket, 
élelmei, felüdülést nyújt.

Ez vonatkozik a magántulajdonban lévő 
erdőkre is.

Dr. Balázs István
oki. erdőmémök 

vadgazdálkodási szakmérnök
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A HOLDTÖLTE VAKÍTÁSA
A kritika csak akkor jó - és 
szolgálja eredendő célját 
-. am íg tárgyilagos, nem 
az öncélú érzelem, hanem 
inkább józan értelem  veze
ti írójának sorait. A  pocs- 
kondiázás - bárm ennyire 
is d ivatos m anapság - 
sem m it nem ér, m ert ön
magáért valóvá válik, és a 
szem élyeskedéseivel ép
pen a bírált mű válik má
sodlagossá, holott egy 
könyv esetében csak és ki
zárólag ez a lényeg. Hon
nan tudhatná a valóságot 
és egyáltalán, hogyan ve 
szi a bátorságot valaki, 
hogy a háttér tudásából is 
„levizsgáztassa" az írói 
szabadsággal rendelkező 
szerzőt? Óhatatlanul ilye
nek jutnak az em ber eszé
be. amikor a Nimród októ
beri számában ugyancsak 
leszedték a keresztvizet 
Rakk Tamásról, a ..Telihold 
a Kilimandzsáró fe le tt" cí
mű könyve apropóján, de 
belevonva a vádakba az 
egész magyar vadász
könyvkiadást is. Az ugyan 
olyan, am ilyen, de leg
alább van. és még létezik.

Akkor még nem a miniszté
riumi kivételezettekből, ha
nem a kisebb-nagyobb ran
gú tisztviselőkből alakult a 
háború után az Erdő-Mező 
Vadásztársaság. Vadászati 
irodalmat, sajtót olvasó, 
kedvelő vadászok is akad
tak tagjai között. Ezek un
szolására hívtuk meg Kit
tenberger Kálmánt néhány 
esti borozásra, vacsorára az 
akkor még igazán nem 
nagymenő M átyás pincé
be. Persze, hogy szóba ke
rült a vadászat. Ezenközben
- mint elnök - meghívtam 
kettesben fácánozásra.

Kittenberger - meg is 
mondta - nagyon örült az 
abban az időben számára 
ritka alkalomnak. Magam 
meg annak, hogy a híres
neves afrikanderrel együtt 
lehettem, vadászhattam.

„Bosszankodik az olvasó". 
„Torz könyv" cím ek alatt 
hem zseg a „jó indu lat", 
nem takarékoskodva még 
a vérig sértésektő l sem . 
Az egész alapja, talpköve. 
az a fatális tévedés, hogy 
netán a Széchenyi Zsig- 
mondról írottakkal osztozik 
a szerző is. A leírtakat 
ugyanis a néhai dr. Nagy 
Endre m esélte el vendé
gének, Rakk Tamásnak, 
aki a tőle megszokott pon
tossággal és precizitással 
adta vissza az elhangzotta
kat. A bírált útleírás szem 
léletes riportszerűsége ad
ja a könyv hitelét, és ez az 
egyik legnagyobb erénye, 
am it a botcsinálta kritiku
sok éppen hibájául, sőt bű
néül rónak föl. A könyv két 
utazás krónikája, és éppen 
ezért a krónikás - ha vala
mit is ad a h itelességre - 
nem m ásíthatja meg a lá
tottakat, hallottakat. Ha 
m egteszi, akkor nem kró
nikás, hanem  cenzor, aki 
szájkosarat erőltet ven 
déglátójára. Az pedig, 
hogy a két néhai afrikánus 
különösebben nem szível-

Vadásznaplóm szerint 
1947. október 26-án érkez
tünk Sövényházára, majd 
onnan kocsival Újmajorba, 
ahonnan már nem volt 
messze a Holt-Tisza. Kétol
dalt mentünk, pár hajtóval 
kajtattuk az apró nádasokat, 
bozótosokat, cserjéseket.

Szépen szálltak a kaka
sok. röptükkel egyezett Kit
tenberger puskázása. Pár 
nyulat, vagy féltucat fácánt 
és nagyjából annyi foglyot 
ejtett.

Csak egyetlenegy kakasa 
szállt el lebukás nélkül, ami
re, alig hallhatóan, kissé 
szomorkásán szólt oda ne
kem: „Tudod, a puskatus 
helyén még néha belém 
nyilall az oroszlánmarás, 
most is ennek köszönheti 
az a kakas."

A  falubeliek baromfiaik fo

te egym ást, egyikük érté
kéből sem  von le jottányit 
sem. Nem azért szeretjük, 
tiszteljük őket.

Az emberi kapcsolatok 
sokrétűek és sajátosak, de 
akkor hazudnánk a legna
gyobbat. ha azt írnánk, 
hogy esetleg ezek után 
igaz barátsággal veregetné 
hátba Rakk Tamás Schuller 
Imrét és Csontos Tamást, 
a „bírálóbizottság" önfe
ledt tagjait.

M a már irodalomtörténet 
és tény, hogy nem ártott 
Széchenyi em lékének az 
annak idején nagy vissz
hangot kiváltó Lengyel Jó 
zsef „elm életi kirongózisá- 
ga" sem . Elolvastuk és el
tettük oda, ahová kell. 
Ennyi, és nem több. A  fel
nőttkorú olvasó tud különb
séget tenni. Az em berek 
között számtalan, olykor 
megmagyarázhatatlan el
lentét, ellenszenv húzódik. 
Az élet ilyen. Akiben pedig 
mindezek elolvasása után 
kártyavárként összeomlott 
az eddig kialakult Nagy 
Endre. Széchenyi Zsig
mond. de akár még Rakk

/

gyatkozásán káromkodva 
„fogjátok meg már azt a ró
kát" kiáltoztak. Be  is men
tem én is a nádasba, bok
rosba. hogy kutya nélkül 
zörgessem ki a rókát, de a 
vége az lett, hogy a bogán
csoktól még a fejem is úgy 
nézett ki, mint valami búvá
ré. A  szem embe becsapó
dott a nádbuga, gyulladást 
is okozott.

Falatozás-beszélgetés köz
ben mertem csak szóba 
hozni: - Kibírtad-e, Kálmán 
bátyám, a többévi vadászó- 
gyűjtögető életm ódot nő 
nélkül? Igaz, mondtam -, 
hogy a hőség, a bogártö
meg, a vad utáni embert 
próbáló cserkészet, prepa
rálás vesződsége nem sok 
kedvet adott arra, de hát 
voltak a sátorban pihenőna
pok is. Mint írásaiban, köz-

Tamás képe is, annak az 
élettel bizonyára más bajai 
is vannak, és jobb volna, ha 
pszichiáterhez fordulna. 
Nem itt kell keresni az „e l
lenséget", am elynek képe 
nélkül - úgy látszik - egye
sek nem tudnak élni, és 
mindjárt felségsértéssel 
vádaskodnak, cenzorért ki
áltanak. ha valakinek vala
hol a világ egy elrejtett zu
gában más a vélem énye, 
mint amit képesek elfogad
ni..

Úgy gondolom, Széche
nyi Zsigmond em lékének 
nincs szüksége fogadatlan 
prókátorokra, ugyanúgy, 
ahogy Rakk Tamás sem  
szorul sem m iféle „véd e 
lem re". Nem  is ezért 
tesszük szóvá. Az igazság
hoz azonban mindezek 
hozzátartoznak, és a könyv 
eddig eladott példányszá
ma is azt bizonyítja, hogy 
talán nem maradunk ma
gunkra vélem ényünkkel. 
Egyébként pedig a kutya 
ugat, a karaván halad, és 
nincs jobb reklám, mint ez 
az értelmetlen vita.

H. Zs.

/

léseiben is tartózkodó és 
szem érm es volt Kittenber
ger. A  nőkről csak annyit 
árult el, hogy megfordult 
olyan néger faluban, ahol az 
üdvözlés módjához hozzá
tartozott a nők keblének 
megfogdosása.

Hazafelé menet em leget
te, hogy az általa szerkesz
tett vadászlap nehezen 
megy. A  régi előfizető-író 
gárdát jobbára elem észtet
ték a háborús esem ények, 
újak - akár előfizetőkben, 
akár írókban - csak akadoz
va tűntek fel. Az utóbbiak 
között volt Szederjei a Kár
pátokról. Studinka a szalon
kahúzásról, Fekete a kisra- 
gadozókról szóló híradása
ikkal. Akik később a jövő 
neves vadászíróivá váltak.

dr. Pataky Ernő 
emlékeiből
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AZ OKTÓBERI HELYES MEGFEJTÉSEK:
1/C) Afarkasság, mert...
2/B) A kisebb testű ünőt, borjút kell elejteni, amelyiknek a szőrzete csap

zott. borzas.
3/C) A mínusz három pontos gímszarvasbika elejtéséért vadvédelmi bírsá

got szabnak ki, bevonják az elejtő vadászjegyét és újravizsgázásra kötelezik.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÜL A NYERTESEK:
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi. salzburgi vadá
szati kiállításra szervezett társasutazásán Dezső Mária iSurd) vehet részt

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft söréteslőszer-csomagját Papp Tibor (Szent
endre) viheti haza. amennyiben rendelkezik fegyvertartási engedéllyel

NOVEMBERI
E havi kérdéseinket Kelemen József, a Concorde Travel munkatársa teszi fel

1. Melyik a kakukktojás?
A) Mezei görény
B) Házi görény
C) Molnár görény
D) Pusztai görény

2. Milyen bélyegek alapján különbözteti meg a nyestet a nyuszttól?
A) A farokveg és a torokfolt színe alapján.
B) A farokvég és az orrtükór szine alapján.
C) Az orrtükór szine és a torokfolt alakja alapján.

gáénak.
- A Terraprmt Kiadó kónyvcsomagját Juhász AKonzné (Szurdokpüspöki) nyerte
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese Sztankovits 

Benjámin (Budapest)
- Mata Pál gravírozott ótomknstály korsójából Horváth Lajos (Gönyú) ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Leitermann Gyula (BátmonostoD olvas

hat/a
- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: TelihokJ a Kilimandzsá

ró felett c. könyvét) Dékány László (Dévaványa) rakhatja a könyvespolcára.
Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - vehetők át 

szerkesztőségünkben

KÉRDÉSEINK
3. Hány éves koráig növekszik a vadkan nagyagyarának a hossza?
A) Kb. 8 éves korában kulminál
B) Intenzíven csak 4 éves koráig..
C) Kora előrehaladtával egyre hosszabb agyart fejleszt.

A helyes válaszokat a Dunatévé Hubertus vadászati magazinjának novemberi 
adásában, valamint következő számunkban közöljük

A megfejtéseket - november 15-éig - nyílt levelezőlapon kérjük beküldeni a 
1245 Budapest, Pf. 1209 levelezési címre. A levelezőlapra három - az önök által 
kiválasztott - betűt kell írni. A helyes megfejtést beküldők között nyolc nyere
ményt sorsolunk ki.

K A K U K K T O J Á S
Szerkesztőségünk és a Dunatévé Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

- A Mezőgazda Kiadó konyvcsomagiát Fejes Tibor (Debrecen) mondhatja ma-

HARMÓNIA VADÁSZBOLTHÁLÓZAT
KESZTHELY -  ZALAEGERSZEG
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Cŝ keüMto{ZáBegerszegKoss«tia3-i)eto6e(T)eieltn. 
Vtoá boton csef vadász- és iwrtfegpv* &
io, T<te Wjjser Zess, Meotta. .eseríeü 
fatoel fcsó**. VE gát. rasa> es ;iolwt cerctyx PÁS. 
Sato.PMC.kri Sefe-3el ct gotftoe*. tte. tar* 
RC sörétes

ti&ruc: tá r* yjpn  fl& sr/áro aSrárjk 
DÖ .vadasai celéceátű. GoreTa bakancsc«td és coócböl 
Udewi cs- és -egytereskeoê i íê emseget is >̂geznei 
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UJ MAGYAR TERMESZETVEDELMITARSASJATEK 7-18 ÉVESEKNEK 
HONISMERETI. ZOOLÓGIÁI ES KÖRNYEZETVEDELMI ISMERETEKET IS NYÚJT

SZERETED AZ ÁLLATOKAT? (MATURE SCRIPT CAP1TA)
Fejtsd meg az alábbi totót (tegyél X-et a helyes megfejtéshez) és kukk) be 
a szerkesztőség címére. A helyes megfejtést beküldők között kisorsoljuk

a társasjátékot.

A) Hol fészkel az ezustsrály?
□ 1. Nádasban
□ 2. Sziklás tengerparton
□ X Folyóparti erdőkben

B) Mit csmál a mókus télen?
□ 1. Téli álmot alszik
□ 2. Magvakat keres a hó alatt
□ X Az ősszel gyűjtött éleimet eszi

Q Mi a különbség a nyuszt és 
a nyest közön?
□ 1. A nyest bemerészkedk a tele
pülésekre is
□ 2 A nyuszt téli álmot alszik
□ X. A nyest csak sík vidéken él

NOVEMBER
D) Melyik állat latin neve 
az Asio otus?
□ 1. Kakukk
□ 2 Búbos vöcsök 
ü  X. Füles bagofy

E) Hol él a pannon gyík?
J  1. Patakparti kővek alatt
□ 2 Napsütötte sziklás lejtőn
□ X. GaöonaföWeken

F) Mi a nagy fakopáncs 
közkeletű neve?
□ 1. Harkály
□ 2. Kakukk
□ X. Búbos banka
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óíc Lêeíőseg var arra s. *ccv a eoi* msen haôOarut - 
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K Ö N Y V K R I T I K A
B É K É S  SÁ N D O R: V A D Á SZET IK A

A Prométheusz sorsára jutott mai ma
gyar vadászok Zeusz büntetésének betel
jesedésére váró átmeneti idejében va
dászetikáról beszélni és írni szerintem 
kötelező! A Vadászati Kulturális Egyesü
let ezt szerencsére azonnal felismerte, s az 
ez év szeptember 3-án megrendezett I. 
Országos Vadászati Kulturális Konferen
cia alkalmából kiadta a már régóta aktuá
lis tárgy hiánypótló vezérfonalát.

E témával eddig mostohán bánt szak
mai könyvkiadásunk. Ugyan az 1995-ben 
kiadott „Vadásziskola" 3-ik füzete egy 
egész oldalon (!?) tárgyalja, sajnos Be
regszászi György 1971-ben íródott, egye
dülálló szakdolgozata (Sopron), széles 
vadászkörökben ismeretlen maradt.

A szerző, e szerény kiállítású munkájá
val viszont egy kis igazi remekművet al
kotott! Kötelező olvasmányt minden mai. 
s elsősorban új (újgazdag!) vadász számá
ra. Nagyon féíck attól, nem jut kezükbe, s 
ha igen. nem olvassák elí

Nagy filozófusunk, gróf Rcvay József 
idézeteivel indítva ismerkedhetünk meg a 
mindenkori politikai, gazdasági, társadal
mi viszonyok állal megszabott viselkedé
si (magatartási) normákkal, melyek min
den vadász számára íratlan törvényt kell, 
hogy jelentsenek.

Feltétlenül kiemelést kíván a 15-ik ol
dalon szereplő megállapítás: A vadász 
egész erkölcsösségének alapkritériuma a 
természethez való viszonya! .A  természet 
szeretett evidencia a vadászok számára!”

Ezt követően ragyogóan és értelmesen, 
közérthetően megfogalmazott, jelen kort

(korszakot) hűen tükröző részletek sor
jáznak. melyeket akár a ma. s a közeljövő 
„vadászati bibliájának” is nevezhetném.

Több meghatározása („A vadászat ki
váltság", „...a pénz dönti el, kinek a kezé
be kerül a puska...”.....a hozzáértés, a
szaktudás nem igazán előfeltétele az en
gedélynek...") igazán elszomorított, de a 
tények tények maradnak, a ..megemészté
sük" kinek-kinek vérmérséklete szerint 
történik.

.Az csélyadás elve" tárgyalásánál (18- 
ik oldal), a közöltekkel maximálisan 
egyetértve, hiányolom az olasz vadászok 
hazánkban egyre gyakrabban alkalmazott 
modem csalogató technikájának megem
lítését, s annak egyértelműen etikátlannak 
való nyilvánítását. Bár erről a 34-ik olda
lon olvasható elmarasztaló megjegyzés, 
de az csak a szarv asbikákra, őzekre vo
natkozik. védett madarainkra nem.

Remekül megírt „Az együttműködés 
elve” (I9-ik oldal), s .Az önmérséklet el
ve” (19-ik oldal) bizony későn íródott, 
pedig minden egyes szava egekbe kiáltó 
nagy igazság! S az ezt követőek is (biz
tonság, vadászavatás. ruházat, vadász- 
nyelv, lókészség, vadászkutya, társas va
dászat, teríték stb.) rövid, tömör, egyértel
mű meghatározások. Még nyomdai hiba 
sem leledzik a sorokban, s a szakmai el
írás kizárva!

A Hallali... a 27-ik oldalon már jól író
dott. ám a vadászkürtjelek kottáinál ez 
egy l-lel olvasható (8-ik és 40-ik oldal). E 
francia eredetű szót a németek valóban 
így írják, viszont a kották nem minden

esetben adják vissza az eredeti német 
kurtszólamok kottáit, s náluk a „Medve- 
halál" (14-ik oldal) a klasszikus szignálok 
között nem is szerepel. Kív ánatos lett vol
na a kurtjelek származásának a megadása 
is. s a sorrendjüket sem tartom stílszerű
nek. hiszen .A  muflon halálával" kezdőd
nek. őseink, klasszikusaink sem mindig 
ezeket használták.

„A trófeatisztelet" (20-ik oldal) sok va
dászunk számára minden bizonnyal pi- 
ronkodást vált ki arcukon, s ..A vendéghí
vás etikája" című részt remélem elnöke
ink is elolvassák, s magukra nézve is kö
telezővé teszik annak „szent" szavait (30- 
ik oldal).

A külföldiek bérvadásztatását a szerző 
által a 32-33-ik oldalon leírt szavaival
idézném:...szakmai és morális vizsga.
.Aki itt megbukik, az nemcsak saját magá
nak. saját társaságának, de a mag>ar va
dászat egészének. Magyarország tekinté
lyének is kán okoz." Es sajnos egyre töb
ben okoznak kárt. az ősszel meglőtt, lefa
gyasztott szalonkák tavaszi eladásával, a 
tenyésztett japán fürjek közé kopasztva és 
lefagyasztva bekevert, hazánkban lőtt vad 
fürjek spekulálásával, az Itáliában ínyenc 
falatnak számító védett madaraink lelövé- 
sének biztatásával, a lőjegyzék lezárását 
és aláírását követő még egy .jnegvadász- 
tatással”, a saját zsebre történő lövctéssel 
stb. S mindez egyre gyakoribb. így kima
radását az etikai könyvből hiánynak tar
tom.

.A  vadászházi esték" (33-ik oldal) és 
„A viták etikája" (35-ik oldal) úgyszin

tén teljesen egyértelmű, s minden szava 
igaz.

Végezetül helyesbíteném a szerző 
egyik hivatkozásának (éves dátumát. 
Cserszilvásy Ákos (alias Vajda János) ál
tal idézett igaz mondás nem 1896-ban író
dott, mert .A vadászat mestere" című mű
vének első kiadása 1859-ben (!) jelent 
meg, s bizony e megállapítás már abban is 
szerepelt, korának megfelelő stílusban és 
szav akban fogalmazva.Tgy Vajda helyes 
felismerése mégiscsak 37 évvel korábbra 
datálódik. 1896-ban a könyv immár ne
gyedik. átdolgozott és bővített kiadása lá
tott napvilágot (Békés: 13-ik oldal. Cscr- 
szilvásy: 219-ik oldal).

S ha már etikáról íródon a könyv, maxi
málisan etikátlan dolognak tartom a szer
ző nevének a címoldalon történt elírását 
(Békési Békés helyett!), s a mesterien 
megalkotott művéért szerzője e szarvas
hiba miatt maximális elégtételt érdemel
ne. nyilvánosan, szaksajtónkban, az elírás 
tényét meakulpázva leközölve!

Dr. Czvalinga István

Eleget téve a „felszólításnak", nyilváno
san is elnézést kérünk a szerzőtől, nevé
nek elírása miatt. Mentségünkre legyen 
mondva, hogy a kis kötet három nap alatt 
készült el a nyomdában... és a gyorsaság
nak ez lett az ára.

Nagyon reméljük, hogy az így „könyv- 
ritkasággá" vált kötet iránt változatlan 
marad az érdeklődés, amelyet szerkesztő
ségünkben 290 forintért lehet megvásá
rolni vagy megrendelni.

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A vadászati törvény előírásának megfelelő
en újraosztják a vadászati területeket. A 
Foldmúvelesugyi Minisztérium megyei hiva
talai kijelölték az új vadászterületeket, a 
megrajzolt terkepeket kifüggesztették az 
önkormányzatok hirdetőtábláira. Mint a la
pok híradásaiból is kitűnik: megindult a harc 
a vadászati lehetőségért. Az idő sürget, mert 
a földtulajdonosoknak a hónap végéig el kell 
dönteniük, elfogadjak-e a tervezett határo
kat vagy változtatni akarnak rajtuk.
.Az már a területhatá'ok kijelölésekor is nyíván- 
való volt hogy nincs ember, aki mindenki szá
mára elfogadható tervet tud készítem Ennek el
lenére úgy tűnik, hogy a kreWt vadászterületek 
80 százalékában az érintettek elfogadják a java- 
sóit határokat. A maradék 20 százalék felében 
eséty van a megegyezésre, a másik 10 százalék
nál kezdeményezni fogiák a hattok módosítá
sát - állapítja meg Bogács László. az FM Vas 
Megyei Hivatalanak vadászati főfelügyelője a 
Vas Népe Fősben a Vas megy* vadászterüle
tek módosítása című okkében. A szakember a 
legfontosabb tudnivalókról tájékoztatva hangsú
lyozza: - A terúlethatárokat a fóWtulaiöonosok 
vagy képviselőik hagyhatják jóvá, ók kezdemé
nyezhetik a módosítást A gyűlést az érintenek

harmada hívhatja össze, a határozathozatalhoz 
50 százalék plusz egy szavazat szükséges. KeU 
váászta* uk kozos képviselőt, aki tartja a kap
csolatot az FM-hivatal El ke l készíteni a kér
vényt. amelyben a közösség kén. hogy területü
ket nyilvánítsák vadászterületté Ebben elfogad
hatják a javasolt határokat, de kérhetik azok 
megváltoztatásét is. Az utóbb- esetben ügyelni 
kél arra. hogy ne legyen átfedés két szomszé
dos vadászterület között és ne maradion hasz- 
nosítatlan terület Az lenne a célszerű, ha a 
szomszédos terOetek képvisel megegyezné
nek a határmódositásban. ha ez nem skerül, a 
határt a hivatal jelöli ki. A módosítási javaslatok
nál az érintenek vegyék figyelembe a természe
tes határokra vonatkozó törvényi, vadgazdálko
dási szabályokat.'

Vaőástkamawerv címmel adja közre a va
dászokat alapvetően érintő eképzelésekró szó
ló tudós tasat a HVG. .A jövőben megaiaotan- 
dó Országos Magyar Vadászkamara |ár majd el 
a vadászetikai szabályok megsértőivel szem
ben. e testület szervezi a vadászvizsgákat, s 
osztja a vadászatra jogosító vadászjegyeket - 
feltéve, hogy a parlament elfogadja Házas Jó
zsef és Pásztohy András szocialista. Solymosi 
József és Mészáros Béla szabaddemokrata, va-

arrint Pálos Miklós kereszténydemokrata, illet
ve Tóth Tihamé' néppárt; képviselők kozós in- 
ötványát A kamarai tagság nem lenne kőtele
ző. ám azzal, hogy a törvény,-avasát számos, ál
lamtól átven feladatot te épít éne a vadászka- 
mará̂ oz. a vadászati engedéllyel rendelkező 
rrnnegy 40 ezer sportvadászt és a közel három
ezer hivatásos vadászt feltenetóen belépésre 
késztetné, hiszen példáu a hivatásos vadaszok 
szolgálati igazolványát, szogálati naplóját is a 
kamara állítaná ki. Tóth Tihamér, a javaslat 
egyik beterjesztője azzal érvelt a HVG-nek. ma 
s csak az kaphat fegyverviseesi engedélyt aki 
tagja valamelyik vadásztá'sasagnak. a kama'a 
ellenben annyival jobb lenne, mmt az érdekkép
viseletek. hogy m*i t szakmai önkormányzanaí 
rendelkező köztestület. azérde<védelmi felada
tokat is hathatósabban láthatná el. például véle
ményezné a vadvédelem, a vadgazdalkodás, 
valamint a vadászati jog gyakorlását érintő jog
szabályokat.'

Vad az első vérig ömmé a 24 Óra kozó! a té
mával kapcsolatos jegyzetet. .Megcsi lant a re
mény sugara mindazon fo*di halandók elótt akik 
eddig kirekesztődtek a vadászok irigyelt társa
dalmából Sokan úgy hszic általános lesz a pos- 
kavise?és szene e hazában. Nem lesz az. Mert

drága a fegyver, szerencsére engederyhez van 
kötve, vizsgázni kell, szigorú egészségügyi eó- 
írások szűrik a jelentkezőket. Nem ingyen. Mrd- 
ez tömé'dek pénzbe kerül. Jövőre már a jelen
legi többszörösét kóstálhatja a tagdij és az álla
mi vadászjegy, a hozzá rendelt biztosítással. 
Vadvéde mi hozzáállást is fizetni kell. (...) Ilyen 
okok matt a meglévő vadászok közül is rend
szeres a lemorzsolódás. Pedig odak nt. az er- 
dón-mezón tudnák tartani a lépest. Akik még 
bírják a tempót ktsemmizéstől tartanak. Ha el
űzetnek a helyükről, ki és m kor téríti meg nekik 
a milliós értékű kenteseket villanypásztorckat 
egyéb éptmérye<et. amelyeket létrehoztak? 
De az sem lê ê méltányos, ha a régi és új fod- 
tua;donosok. ak két rövidesen megi ’et a vadá
szati jog. másoctendú állampo'gamak erezné* 
magokat. (...) MegrxMt a harc a vadászati lehe
tőségért. Zajlik a szőkébb pátna újrafelosztása. 
Hitelen több eszk/nó támadt nvnt amennyi fó
ka M-ndenki szerezni szeretne. Gazdák és va- 
dászo< es°ek egymásnak a szövetkezés he
lyen Nincs k zárva, hogy vér fog folyni mind
azért amit oly nehéz e’óre látni a zavarosban? 
Hiányzik az új vadászati törvény egyértelmű 
végrehajtási utasítása.'

* Összeállította: K. E.
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Őrizzük hagyományainkat:
November 3. Hubertus napja. A Szent 
Hubertus-legenda szerint a pogány és 
kicsapongó vadász ezen a napon kapott 
figyelmeztetést a tízes agancsán (Tízpa
rancsolat!) keresztet viselő szarvasbiká
tól, hogy térjen jó útra. Ezért lett szerze
tes, püspök... (658-727)

A vadászat védöszentjeként a X. sz. óta
tisztelik, koronként és országon
ként másképp. Hazánkban a Vadász
napok Hubertus-miséi adnak keretet e 
hagyománynak. (Kérdésem: tartalmat 
is?)

A vadászattórtenet jeleseinek születésnapjai:
November 1. (1845) Gr. Teleki Sámuel
születésének napja. A neves erdélyi tu
dós, politikus, Rudolf trónörökös sugal
latára utazott Kelet-Afrikába (1886), ahol 
300 főnyi karavánnal jelentős néprajzi, 
meteorológiai, növény- és állattani kuta
tásokat végzett. A Rudolf- és Stefánia-ta- 
vak és a Teleki-vulkán felfedezése nevé
hez fűződik. Vadásznaplójából következ
tethetünk (kemény helytállásán túj) Afri
ka állatvilágának gazdagságára. Útjáról 
társa. Hóhnel Lajos számolt be magyar 
nyelven is megjelent könyvében. 
November 12. (1912) A máig ható bala- 
tonnagybereki hivatásosvadász-képzö 
vezetője, vadászgenerációk nevelője, a 
vadászati kultúra - ezen belül a tiszta, 
szép, magyar vadásznyelv - ápolója: 
Eördógh Tibor mg. mérnök, ny. vadgaz- 
daság-vezető születésnapja, akit ez alka
lomból sok szeretettel köszöntünk! 
November 12. (1913) A legendás dr. 
Nagy Endre, a jeles magyar és tanzániai 
vadgazda születésének évfordulója. Cik
keiből (tudomásom szerint könyvet nem 
irt) és a róla szóló (nála vendégeskedet
tek által írott) könyvekből egy. a vadászat 
ügye iránt elkötelezett: másoknak adó (!) 
rendkívüli és ellentmondásos egyénisé
get ismerhetünk meg! Életművét a nevét 
viselő Keszthelyi Vadászklub ápolja. 
November 14-én ünnepük erdészbaráta
ink Wilckens Henrik Dávid születésének 
évfordulóját (1763). A német származá
sú polihisztor 1808-tól a Selmecbányái 
Bányászati Akadémián az erdészeti tan
szék vezetője, a magyar erdészettudo
mány első professzora. Sokirányú szak
mai, pedagógiai munkáját 23 évig, sok
szor meg nem ertésbe ütközve tette, ha
láláig (1832), közben 232 erdőtisztet en
gedett a pályára. Szelleme meghatározó 
volt a XIX. századi magyar erdőgazdál
kodásra.
November 15. (1855) Bársony István
születésének napja. A neves vadász. író 
és vadászíró a magyar vadászati kultúra 
nemzetivé válásában alkotott maradan
dót. Azon kevesek közé tartozott, akit 
életében és halála után is megbecsülés 
övez. (A Kerepesi üti (egész alakos] em
lékművet a Vadász Könyvklub újította fel 
és ápolja.)
Emeljük meg kalapunkat azok emléke 
előtt, akik korunkban, máig is ható mun
kásságukkal erre méltóak:

November 7. (1930) Balkay Adolfnak
(1851-1927) .A szarvas és vadászata' c. 
alapkönyvünk és számtalan vadászati 
publikáció szerzőjének e napon avatta 
fel a hálás utókor a pestszentlőrinci te
metőben a közadakozásból épült sírem
lékét. Rozvány György alkotását. Van-e 
rajta egy koszorú a jelen vadászgenerá
ció megemlékezéseként?
November 7. (1914) Elhunyt Damaszkin 
Arzén, földbirtokos, akit barátja. Teleki 
Sámuel biztatott afrikai expedícióra. 
Ezen lett társa Kittenberger Kálmán, aki 
hamarosan .önállósította'' magát, és 
több (6) afrikai .szafari*-n gazdagította a 
magyar tudományosságot.
November 11. (1884) Elhunyt A. E. 
Brehm, a vadászok által is (remélhető
leg) sokat forgatott .Az állatok világa’ c. 
meghatározó állattani alapmunka szer- 
2Öj6.
November 19. (1860) Markó Károly fes
tőművész (sz. 1791) halálának évfordu
lója. Számunkra legjelentősebb alkotása 
a .Diana a vadászaton* (1833). A kép 
nem .szakmai* mű - az alakok az erdő
keretbe foglalt távlat kiegészítői. A for
galomban lévő .mini-repro’ különösen
a.mához szól: a szarvas már nincs rajta! 
(Észrevételemet a kiadó szíves figyelmé
be ajánlom - így a kép nem hiteles.) 
November 19. (1986) 10 éve hunyt el 
Szendrei Ernő (sz. 1924), aki az 1942-ben 
megkezdett erdőmérnöki tanulmányait 
1955-ben fejezhette be: ezt írta életútjára 
a történelem... Hú maradt Fejér megyé
hez és Székesfehérvárhoz egész addig, 
míg az OEF. majd MÉM igényt nem tar
tott országos szolgáltatására (1965). 
Részt vett az 1971. évi Vadászati Világki
állítás rendezésében. A Vadgazdálkodá
si és Vadászati Tanács titkára, a MAVAD 
Igazgató Tanács tagja volt. Munkásságá
val - egyebek mellett - a Munka Érdem
rend bronz és ezúst fokozatát is kiérde
melte.
November 30. (1962) Elhunyt dr. Bajza 
Jenő (sz. 1894) ny. gimnáziumi igazgató, 
nemzetközileg ismert kinológiai szakem
ber, volt beregszászi járási vadászati tu
dósító. igazságügyi fegyverszakértő, a 
MEOE alapító tagja, a .régi" Nimród, a 
Magyar Vadász, az Erdőgazdaság, a 
Wild und Hund. a Dér Terrier, a Dér 
Dachshund, ill. cseh és szlovák szakla
pok cikkírója.

Kuriózumok vadászatokról:
November 15. (1898) Gr. Festetics Taszi-
ló (1911-től hg.) e napon lőtte meg 500. 
szarvasbikáját. (Aki netán hitetlenkedne 
vagy irigyelné, tanulmányozza át a 
keszthelyi és berzencei uradalom törté
netét és Festetics Taszító életművét.) A 
sorok írója nem (!) sokallja e (Hám Fe
renc uradalmi fóvadász által közölt hite
les) adatot! A modern magyar vadgaz
dálkodás egyik megteremtője, es vezér
egyéniségkent ezt meg is érdemelte.

Kár, hogy .csak tett* - bár sokat de 
nem publikált!
November 15. (1964) Az ercsi vadásztár
saság (az Országos Szolidaritási Bizott
ság felhívásához csatlakozva) Ercsi-lván- 
csa határában .szolidaritási vadaszat"- 
ot tartott. A vadászok fejenként 1 db 
kompetencia nyulat, ill. annak ellenérté
két a .szabadságért küzdő spanyol nép 
segítségére" ajánlották fel (200 db!).

Az orvvadászat mai napig hatborzongató következményére, 
illetve ellenlépésre is van adatunk:

November 8. (1992) Az emlékezetes szé
kesfehérvári kettős gyilkosság napja, 
ekkor halt meg Tóth Tamás és Izsó Lász
ló. akikkel orwadászok végeztek. 
November 22. (1993) Az Országos Rend
őr-főkapitányság Kozbiztonségi Főigaz
gatósága és az Országos Vadászati Véd
egylet nevében Túrós András tábornok

és Bánffy György elnök .Együttműködé
si megállapodásit irt alá .a jogosulat
lan vadászati tevékenység* visszaszorí
tása. ill. a vadállomány védelme érdeké
ben. A megállapodás megyei és kapi
tányság-vadásztársaság szinten is meg
kötésre került. (Átfogó értékelése idő
szerű lenne!)

A bennünket érintő jogszabályokról:

November 4. (1995) Egy éve jelent meg 
a 38/1995. (XI. 14.) FM. sz. rendelet a
8/1993. (1.30.) FM. r. módosításáról. Vál
tozott a vadászat gyakorlásának szemé
lyi feltétele, ill. a vizsga rendje, a hivatá
sos vadászokra vonatkozó szabályok, a 
kártalanítási eljárás... de nagy újdonsá
got a .trófeás vad* szakszerűtlen elejté
sének, ill. a vadvédelmi bírság körében 
kiszabható, vadfajonként (eszmei) vad
gazdálkodási érték megállapítása jelen
tett.
November 15. (1991) 5 éve jelent meg a 
22/1991. (XI. 15.) NM. rendelet a kézi lő
fegyverek... megszerzésének és tartásá

nak egészségügyi alkalmassági feltéte
leiről és vizsgálatáról. Erre mondják: 
.ilyen még nem volt". Az 1992. és 1995. 
évi módosítása javított az irreális jogsza
bályon. de még így is kuriózum a nem
zetközi jogban is.
November 17. (1891) -én került kihirde
tésre a .kézi lőfegyverek kötelező meg
vizsgálásáról" szóló 1891. évi XXXIV. 
törvény, melynek végrehajtása 1892. 
május 18 án megkezdődött, és azóta is 
folyik. Megjegyezzük, hogy ez a torvény 
a fegyver forgalombahozatala előtti (I) 
vizsgálatára vonatkozott. EzzeK!) egyet
értünk.

A tudomány műhelyéből:
November 29. (1994) A Magyar Tudo
mányos Akadémia Agrártudományok 
Osztályán belül 12 tagü Vadgazdálkodá
si Munkabizottságot hozott létre; dr. Kő- 
halmy Tamás professzor elnökletével. A 
Kaszói Erdő Rt.-nél tartott alakuló ülésen 
elfogadták munkaprogramjukat: az er
dő- és vadgazdálkodás, ill. a természet
védelem ökológiai alapokon nyugvó, tu

dományosan megalapozott szinkronizá
lása!
November 30. (1989) A GATE Állattani 
és Vadbiológiai Intézete .nyílt nap'-ot 
szervezett szakemberek számára. Az in
tézet kutatói 15 előadásban és 14 poszte
ren mutatták be munkájukat. A progra
mot a babati kísérleti tér- és .házi' vide
ók megtekintése zárta.

A vadászati kultúrára a kiállításokon keresztül (is) 
következtethetünk:

November 2. (1937) AII. Nemzetközi Va
dászati Kiállítás megnyitása Berlinben. 
Védnöke: Horthy Miklós kormányzó. A 
bizottságokban dr. Darányi Kálmán mi
niszterelnök - földművelésügyi minisz
ter, hg. Eszterházy Pál, hg. Festetics 
György, id. Eszterházy László, gr. Szé
chenyi Bertalan, br. Prónay Gábor, Ne
meskén Kiss Géza, Nadler Herbert. A ki
állítás a jogfejlődés-torténelem párhuza
mában mutatta be hazánk magas szintű 
vadgazdálkodását, alkalmazva a legmo
dernebb kiállitástechnikai-müszaki meg
oldásokat. Az aranyérmesre díjazott 
szarvasagancsok 44%-át (70 db), őz- 
agancsok 20%-át (25 db), dámlapátok 
38%-át (11 db-ot) hazánk mutatta be. ez
zel a 107 aranyéremmel a házigazda Né
metországot (92 db) is megelőzte!
A kiállítás a magyar vadgazdálkodás 
magas színvonalát méltó módon mutat
ta be.
November 2. (1968) A MAVOSZ Orszá
gos Intézőbizottsága kidolgozta az 1971. 
évi I. Vadászati Világkiállításra a saját és 
vadásztársaságok részvételének irányel
veit. Ugyanezen a napon a MÉM Erdé
szeti Hivatala .trófea-amnesztia'-t ren
delt el a W K bemutatók sikere érdeké
ben!
November 5. (1991) .Vadászat a művé
szetben* címmel Zalaegerszegen átfogo

kulturális rendezvényt tartottak az 
OMW, a Zala Megyei Vadász Szövetség 
és a Városi Művelődési Központ támo
gatásával.
Hangverseny, vers. képzőművészet, fo
tó... Wéber, Hajdn. Strauss. Áprily L., 
Vas István. Csergezán Pál, Nagygyörgy 
Sándor. Gellért Zoltán, Fridrich Ádám, 
Oszter Sándor...: szerzők, előadóművé
szek, kiállítók és színvonal fémjelzői. 
November 8. (1964) A Nemzetközi Vadá
szati Kiállításon, Firenzében, a magyar 
pavilon aranyérmet, az .Őserdő a Duna 
mentén" c. film - Novákovics András és 
Szőnyi Sándor alkotása - első helyezést 
ért el a filmfesztiválon.
November 28. (1980) A MAVOSZ Nóg- 
rád Megyei Intézőbizottsága és a Me
gyei Tanács VB. Mezőgazdasági Osztá
lya a Szécsényi Kubinyi Ferenc Múze
umban Vadászati és Természetvédelmi 
Kiállítást rendezett, tudományos szak
mai előadásokkal és filmvetítésekkel ki
egészítve.
November 30. (1982) A XVI-XIX. századi 
vadászfegyvereket mutatta be a Magyar 
Nemzeti Múzeum kiállítása; válogatás a 
múzeum mintegy 3000 db-os gyűjtemé
nyéből. Az exkluzív kiállítás ugyan be
zárt - de a rendező, dr. Temesváry Fe
renc fegyvertörténész által összeállított 
.vezető* böngészése ma is lehetséges!
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KUTYASORS
Színpompás báli ruhát öltött az 
erdő. Fürge széllegények fütyö- 
résznek az ágak között, táncra 
kérik a cifra levélcsodákat, paj
kosan pörgetik, játszadoznak ve
le. aztán lehullatják a száraz 
avarszőnyegre. Szürkésbarnára 
fakult a mező vidám zöldje. Sár
ga csíkok a tarlók, barnásak a ki
ásott burgonyaföldek, fekete 
téglalapok az őszi szántás friss 
barázdái, de imitt-amott még 
ottfelejtett kukoricaföldek fakó 
csíkja is tarkítja a képet. Elszór
tan néhány rekettyefűzbokor 
domborodik a sík mezőben. 
Ezeket meghagyták árnyékadó 
pihenőhelynek. Egy ilyen bokor 
közepén ülök most hevenyé
szett leshelyemen. Két puska 
hever mellettem, az egyik lám
pával is felszerelt távcsöves go
lyós. a másik nagyszemü sörét
re töltött kétcsövű. A golyóssal 
disznókra várok, nappal az erdő
ben feküsznek. de gyenge volt a 
makktermés, lejárnak a mezőre. 
Bőven van hullatott mag. kalász 
a tarlókon, még kukorica is 
akad. vígan turkálhatnak a friss 
szántásban férgek, gyökerek 
után. Ritkán mozdulnak ki alko
nyat előtt, még várhat a golyós. 
A sörétesnek sokkal alantasabb 
a feladata, smtérmunka. kutyák
ra vár.

Mindig viszolyogva. kényszer
ből emelem a puskát kutyára. 
Úgy érzem, hogy vadászkollegá
ra, barátra, illetve azok rokonaira 
lövök.

A kutya az ember egyik legré
gibb háziállata. Ott szerepel a 
több ezer éves barlangrajzokon 
a torzonborz lándzsás, bunkós 
ember társaságában, velük 
együtt űzi a vadat, segít a táplá
lékot biztosító zsákmány elejté
sében. Teltek az évszázadok, 
változott az emberi életforma, 
földműves, pásztor, mesterem
ber lett az egykori nomád va
dászból. A kutya akkor is segítő
társa volt. terelte a nyájat, védte 
a ragadozóktól, őrizte a termést, 
kunyhót, házat. Hűsége köz
mondássá vált, gazdáját élete

feláldozása árán is megvédte. A 
mai kutyák nyájat terelnek, há
zat őriznek, szánt húznak, vakot 
vezetnek, nyomoznak, kábító
szert szimatolnak, gonosztevő
ket tesznek ártalmatlanná Vé
gül, de nem utolsósorban itt 
vannak négylábú vadásztársa
ink; ..Eb a vadász kutya nélkül". 
Szemükből odaadó hűség, érte
lem sugárzik, viselkedésük sok 
mindent elmond annak, aki sze
reti. érti őket. kár. hogy nem 
tudnak beszélni.

Szeretem a kutyákat, mégis 
arra kényszerülök, hogy kiolt
sam életüket. Vajon ki a hibás 
ezért? A kutyák? Nem, semmi 
esetre sem. Ma már a kutyák lé
te teljesen az emberhez kötő
dött. annak függvénye. Miként 
lesz a kutyából vadirtó, kárté
kony dúvad?

A pásztorkutyákat legtöbbször 
az ember biztatja vadorzásra. 
Minden nyáj mellett ott lebzsel 
egy falkányi kutya, kétszer, há
romszor annyi, mint amennyi 
a nyáj tereléséhez, őrzéséhez 
szükséges. Van. amelyiknek a 
nyakában ott fityeg a kötelező 
kölönc, persze sokkal kisebb, rö- 
videbb a szabványosnál. Híg sa
vó a kutyák mindennapi eledele, 
az is szűkösen adagolva, mert 
kell a disznóknak Éhesek, a 
pásztorok is unják a sajtot, tejet.

- Menjetek, fogjatok húst. ha 
kell - biztatják a kutyákat. A ku
tyák engedelmeskednek, nyúlfi- 
ókát. őzgidát, vemhes sutát, 
szarvasborjút tépnek szét. jut 
belőle a pásztoroknak is. Külö
nösen értékes a szopós szarvas
borjú. mert annak a gyomrából 
kitűnő minőségű oltót vonnak ki 
a sajtkészítéshez. A titkos pász
torkutyabörzén a jó vadfogóért 
kétszeres árat fizetnek.

A falusi házőrzőkből is túl sok 
van. A születésszabályozás is
meretlen fogalom. A gazda vala
mi álirgalomtól vezérelve nem 
pusztítja el mindjárt a fölösleges 
szaporulatot. Hagyja, hogy nője
nek. aztán, amikor már sokallja a 
fölösleges kenyérpusztítókat, ki

viszi valami szeméttelepre vagy 
egy távoli határba, ott szabadon 
engedi; éljenek meg, ha tudnak. 
Ezekből lesznek a kutyatársada
lom kivetett páriái, a kóbor ku
tyák. Vannak köztük kivert, elül
dözött pásztorkutyák is. Mások 
a hosszas koplaltatás, ütlegelés, 
kínzás miatt kóborolnak el.

Éhen vesznek, elpusztulnak a 
gyengék, járványok, betegsé
gek tizedelik őket, hordozzák, 
terjesztik a kórt. Az erősebbek 
mindent átvészelnek, korlátlanul 
szaporodhatnak, élni. enni akar
nak. A vadászösztön minden ku
tyában ott lappang, farkas őseik
től örökölték. Hamar ráébred
nek, hogy a magányos hajtóva- 
dászat ritkán eredményes. Fal
kába verődve szabályos hajtóva- 
dászatokat rendeznek. A kisebb 
termetű, rövidebb lábú kutyák a 
hajtők. A hosszú lábú, nagy da
rab falkatagok az elállók. Taka
rásba húzódva leselkednek, az
tán elkapják, lerántják a feléjük 
terelt vadat, jut a zsákmányból a 
hajtóknak is.

Alig marad vad az olyan terüle
ten. ahol kutyafalka garázdálko
dik. Sokat széttépnek, lemészá
rolnak. a többi megunja az állan
dó zaklatást, távolabbi, zavarta
lan területekre vándorol.

Gyorsan telik az idő, nyúlnak 
az árnyékok, kutyaugatás, kiabá
lás hallatszik az erdő felől, pász
torok terelik össze állataikat az 
esti fejéshez. Távoli harangszó 
kondul mélán, estébe barnul a 
délután. Sehol egy felhő, szép 
idő ígérkezik. Hátha valami nagy 
agyarú kant hoz elém a forgan- 
dó vadászszerencse. Még korán 
van, sötétedés előtt ritkán jön
nek ki a mezőre, hát csak türe
lem. Távcsővel vallatom a me
zőt... Ott vannak előttem jó 
százötven méternyire, mintha a 
földből nőttek volna ki. Nem, 
sajnos, nem a disznók, hanem a 
kutyák, öttagú falka, a vízleveze
tő árok partján üldögélnek, szi
matolnak, hallgatóznak. Felderí
tik a területet, előkészítik a haj
tást. Jól takar a bokor, a szellő is

felőlük lengedez, nem vesznek 
észre. Úgy látszik, megegyez
tek. egy farkaskutyakorcs és 
egy bozontos, nagy darab ju
hászkutyaféle a két elálló. Egy
mástól százméternyire lapulnak 
a gazban, távcsővel is csak a fü
lük hegyét látom. A három ki
sebb hajtó eltűnt, az árok fene
kén ügetnek a kukoricás felé, 
így észrevétlenül kerülnek a va
dak közelébe. Most mit csinál
jak? Messze vannak, innen nem 
lőhetek, ha kibújok a bokorból, a 
nyílt mezőn azonnal észrevesz- 
nek. Nem mozdulok, hátha a 
hajtás hevében közelebb kerül
nek.

- Nyif-nyaf, nyif-nyaf - harsan 
fel a hajtók izgatott ugatása. Őz
csapat bukkan elő a kukoricás
ból. suták, velük három gida. Ke
cses térnyerő ugrásokkal fut
nak, hamar elhagyják a rövid lá
bú hajtókat. Rosszul számítottak 
az elállók, tőlük balra, ötvenmé- 
ternyire fut el az őzcsapat. Éhe
sek. nem adják fel, utánuk ira
modnak. Vágtatnak a suták, az 
életükért futnak, a gidák is igye
keznek. mégis lemaradnak. Sze
rencséjük van. felém menekül
nek, vállhoz repül a sörétes, a 
farkaskutya már majdnem le
rántja az egyik gidát, amikor dör- 
ren a jobb cső, parádés bukfen
cet vet. Megpördül, menekül a 
juhászkutya, a sörétraj utoléri. 
Sajnos, nem végez vele. visítva, 
sántikálva menekül, mire újra 
töltök, lőtávolságon kívül kerül. 
Napokig, hetekig szenved, míg 
elpusztul. Igazi utálatos sintér- 
munkát végeztem, és mit értem 
el? Az őzek ezúttal megmene
kültek, de a kutyafalka ismét 
összeverődik, kiegészül. Foly
tatják a vadirtást. mert éhesek, 
élni akarnak.

Rosszkedvűen pakolok össze, 
ide ma este már nem jönnek ki a 
disznók. Még most is fülembe 
cseng a sebzett kutya panaszos 
vinnyogása, mintha azt kérdez
né:

- Miért, miért, miért?
Panigay Róbert

CSAK NÁLUNK, CSAK TŐLÜNK, CSAK ÖNNEK!
AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Jelentős kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztőségünk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhármas Magyarország aranyérmes trófeái című 
magyar-német nyelvű könyve. Alkalmas a hozzánk érkező vadászok megajándékozására, a szinte hihetetlen mennyiségű adathalmaz és gazdag képanyag pedig 
a szakember munkáját segíti.

Akciós ára: 1500 Ft.
Ugyancsak szerkesztőségünkben kapható és rendelhető meg Békés Sándor Vadászetika című könyve, amelyet a Vadászati Kulturális Egyesület adott ki. A munka 
ajánlott 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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Dudás Mihály, Kecskemét: A
Magyar Vadászlap 5. évf. 10. 
számában „Az igazság odaát 
van ?" című írásukban szereplő 
„A  miniszter válasza:" felborzol
ta az egyébként nyugodtnak hitt 
zsigereimet! M élyen egyetér
tek Ács Viktornével. aláírásom
mal csatlakozok a példás igaz
ságszolgáltatás ügyéhez.

A nekem is szóló „miniszte
ri" válaszról - az igazságérze
tem megbízásából - törvények 
és paragrafusok idézése nélkül, 
az alábbi véleménnyel vagyok: 
Én sem veszem szívesen tudo
másul a társadalmi ranglétra al
só fertályához megíratott vála
szát! Nem ismerem az Igazság
ügyi miniszter munkaköri leírá
sát. csak feltételeztem eddig, 
hogy az ország igazságügyének 
a miniszter az első számú fele
lős vezetője. A hozzá intézett 
reklamációk, kritikák, esetleg jó 
szándékú javaslatok és kérések, 
az irodaházának nagyságához il
lően. az átlagember szintjétől 
magasabb szellemi energia hát
terével. minden ügyben példa
mutatóan, bölcsen, az egyszerű 
adófizető polgár számára is elfo
gadhatóan reagál, intézkedik, in- 
tézkedtet. A  megjelent írás sze
rint a miniszter megbízhat 
ugyan hivatalában valakit a leve
lezéssel, de a tartalmának ellen
őrzése már hiányzik a jogköré
ből? Minden a bíróságok, az 
ügyészek, a jogászok, a hivatal
nokok kezeiben van? A  minisz
ternek még arra sincs joga. 
hogy a Legfelső Bírósághoz for
duljon. esetleg az ügyészhez le
velet diktálhasson? Nem kérhet 
tájékoztatást, bővebb indoklást, 
a törvények módosítását sem 
kezdeményezheti sehol? Akkor 
mit tehet az igazságügyi minisz
ter? Sem m it? Vajon mit tehet a 
fű között élő honpolgár?

Lentről nézve úgy tűnik, az 
ország gazdasági helyzetétől 
független, anyagi jólétben ten
gődő illetékesek egyéni érdeke
it a „magaslesükhöz" igazítják. 
Hogy ez sok embernek nem tet
szik? Kérik a fentiek szíves tudo
másulvételét!..."
Nyikos Ambrus, a Dunaha- 
raszti Turján Vadásztársaság 
tagja:
„A sajtóból szereztem tudo
mást arról a tragikus esemény

ről. amelyik Csólyospáloson 
szeptember 22-én. a fácántele
pen történt. Az eset nagyon fel
háborított. mivel nálunk is tör
tént évekkel ezelőtt egy hason
ló esemény, de szerencsére 
nem végződött tragédiával."

A  vad. az erdő. a mezőgazda- 
sági termények megdézsmálá- 
sa mindennapos esemény és ez 
csak fokozódni fog, mivel a tör
vénynek nincs megfelelő 
visszatartó ereje. A  tulajdono
sok önállóan, saját eszközeikkel 
képtelenek megvédeni a vadat, 
az erdőt, a termést. Arról nem is 
szólva, hogy ezek a lopások a 
legbarbárabb módon történnek
- az etetőnél megmérgezett 
szarvasok, a derékmagasság
ban elvágott fák jelzik ezt. Mit 
lehet tenni addig is. ameddig 
helyre nem áll az igazságszolgál
tatás7 Az érdekeltek fogjanak 
össze a szigorúbb törvények ki
kényszerítése céljából, együtt
működést kell elérni a vadőrök, 
a mezőőrök és az erdészek kö
zött. szoros kapcsolatot kell ki
alakítani a rendőrséggel, közös 
védelmi akciókat kellene szer
vezni és célszerű, korszerű 
technikai eszközökkel (rádióte
lefon. éjjellátó készülékek, fény
jelző eszközök stb.) segíteni az 
akciók sikerét. Ezek a távlatok, 
de most mit lehet tenni rövid tá
von?

Fogjon össze a vadász-erdész 
társadalom, hozzuk az ország tu
domására. hogy eítéljük a vador
zót. a fa- és terménytolvajt. Kiál
lunk a vadat, az erdőt, a termést 
védő, és ezért bajba került vadőr, 
erdész, mezőőr és a tragédiák 
esetén annak családja mellett. 
Célszerű volna egy olyan alapít
ványt létrehozni, amelyik anyagi 
támogatást adna az ilyen módon 
bajba került társaink családjának, 
segítséget adna gyermekeik to
vábbtanulásához stb. (L. 3. old. 
A szerk. megj.)

A bíróságon várhatóan több 
héten-hónapon keresztül fogja 
tárgyalni azt. hogy jogos volt-e a 
vadőr fegyverhasználata, vagy 
nem. A vadőrnek viszont talán 
30 másodperc állott rendelkezé
sére ennek eldöntésére akkor, 
amikor a saját élete forgott 
veszélyben. Jó  volna, ha dönté
süknél ezt is figyelembe ven
nék...-

M últ havi számunkban közzétett aláírásgyűjtő fölhívásunk 
címzettjének levelezési címe hibásan jelent meg. A pontos 
cím: Tóth Tamás polgármester, 8143 Sárszentmihály, Fő ut
ca 54. Ehelyütt kérhetők az aláírásgyűjtő ívek.

M ire szabad vadászni itthon  
és a környező országokban?

MAGYARORSZÁG
Novemberben: selejt gím szarvasba, -tehén, -unó. -borjú - dámbika. -tehén, • 
bor|ú - őzsuta. -gida - muflonkos. jerke, bárány - vaddisznó - japán szika szar
vasbika, -tehén, -ünő. -borjú - Dybowski-szarvasbika, -tehén, -ünő. -borjú - 
mezei nyúl - házi görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tókés. böjtn. csör
gő-, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - seregély 
Külön engedéllyel fácántyúk - fogoly.
Egész évben: vaddisznókan, -súldó. -malac - üregi nyúl - róka - pézsmapocok
- nyestkutya - aranysakál - mosómedve - vetési varjú (fészektelepen is) és 
dolmányos variú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú sirály.

AUSZTRIA
Novemberben, gímszarvasbika. -tehén, -borjú - zerge - muflon - őzsuta és - 
gida - szikaszarvas - dám - vaddisznó (kan és koca) - mezei és havasi nyúl - 
borz - nyest - nyuszt - vadrécék - vad libák - szárcsák - erdei szalonka - orvos 
galamb és balkáni gerle.
November 15-éig császármadár kakas

SZLOVÁKIA
Novemberben: gimszarvasbika. -tehén, -borjú - dámbika, -tehén, -ünó. -bor|ú
- muflonkos. jerke, bárány - ózsuta. -gida - vaddisznó - mezei nyúl - üregi 
nyúl - farkas - hiúz - pézsmapocok - borz - nyest - nyuszt - menyétek - fá
cánkakas - balkáni gerle - szárcsa - tőkés és csörgőréce - vetési lúd - héia 
November 15-ég: császármadár
Egész évben: róka - nyestkutya - görény - ürge - hörcsög - vetési és dolmá
nyos varjú - szarka - szajkó

UKRAJNA
Novemberben: gimszarvasbika, -tehén, -borjú - őzbak - mezei nyúl - fácán - 
szárnyasvad

ROMÁNIA
Novemberben: szarvasbika. -tehén, -boriú - dámbika, -tehén, -boriú - őzsuta. 
-gida - vaddisznó - mezei és úregi nyúl - zerge - muflon - nyírfajd - fácán - 
fogoly - hiúz - sakál - borz - nyuszt - nyest - vidra - nyérc - vadgerle - örvös 
és odúgalamb - balkáni gerle - fenyőrigó - seregély - fúrj - vadiibák - vadré
cék - szárcsa - kormorán - egyéb vízi vad - erdei szalonka - sárszalonka - bí
bic
Egész évben: róka - vadmacska - nyestkutya - görény - hermelin - menyét - 
pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó - vetési és dolmányos var|ú.

SZLOVÉNIA
Novemberben gimszarvasbika. -tehén-, -borjú - dámbika. -tehén, -borjú - 
ózsuta. -gida, vaddisznó - zerge - muflonkos, jerke, bárány - kószált kecske - 
farkas - borz - császármadár - mezei nyúl - fácán - fogoly - tőkés réce

NOVEMBER
Ő szutó, vagy Szent András hava

A hó A hét 
napja napja Névnap

A Nap 
kelte nyugta 

hm hm
kelte
hm

A Hold 
nyugta 
hm

fázisa
hm

5 Kedd Imre 634 1621 017 1410
6 Szerda Lénárd 636 1619 1 17 14 37
7 Csütörtök Rezső 637 1618 219 1504
8 Péntek Zsombor 639 1617 3 22 1534
9 Szombat Tivadar 640 1615 4 27 1607

10 Vasarnap Réka 642 1614 533 1646
11 Hétfő Márton 643 1613 641 1731 #516
12 Kedd Jónás, Renátó 645 1611 7 47 1823
13 Szerda Szilvia 646 1610 851 1922
14 Csütörtök Aliz 648 1609 950 2028
15 Péntek Albert, lipót 649 1608 1042 2138
16 Szombat Ödön 651 1607 1127 2249
17 Vasárnap Hortenzia, Gergő 652 1606 12 06 -

18 Hétfő Jenő 654 1605 21 41 002 1209
19 Kedd Erzsébet. Zsóka 6 55 1604 1313 1 13
20 Szerda Jolán 656 1603 1344 2 25
21 Csütörtök Olivér 658 1602 14 14 335
22 Péntek Cecília 6 59 1601 14 46 444
23 Szombat Kelemen. Klementma 7 01 1600 1520 551
24 Vasarnap Emma 7 02 15 59 15 58 654
25 Hétfő Katalin. Katinka 703 1559 1639 752 0510
26 Kedd Virág 7 05 1558 17 25 845
27 Szerda Virgil 706 1557 1816 931
28 Csütörtök Stefánia 707 1557 1910 1011
29 Péntek Taksony 709 1556 2006 1046
30 Szombat András. Andor 710 1556 2104 11 17



HUBERTUS Vadkereskedelm i K ft.
M EG V Á SÁ R O LH A T Ó . M E G R EN D EL H ET Ő !

A  vad ászvizsg a  h iva ta lo s  tan an yag a  a 
VADÁSZISKO LA 
(Ar: 4500 Ft áfával)
A M EZ EI NYÚL 

(ökológia, gazdálkodás. vadászat) (Ar. 430 Ft áfával) 
FELK ÉSZ Ü LÉS AZ Á LLA M I VAD ÁSZVIZSGÁRA 

(Ar. 600 Ft áfával)
A M IT  A FEG Y V ER ISM ER ET I V IZ S G Á N  TU D NI  KELL 

(Javított, bővített kiadás) IÁr: 600 Ft áfával)
A magrendeléseket postafordultával, utánvéttel toi|o»ltjúk'

Címünk: 1061 Budapost. Nádoc utca 34. Telefon: 111 9608. Tel./fax: 131-4790

H

IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyf-Mannlicher. Voere, svájá-néffttt SK3 SAUER és az osztrák Glock pisztolyok. 

SWAROVSKI TÁVCSÖVEK. Hirtenberge' lőszerek Fegyvcrjavitás

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

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

1 Win' , fltlU *

VA D H Ű TŐ H Á Z KFT.

LŐTTVAD-FELVÁSÁRLÁS
8900 ZALAEGERSZEG. TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

Lőtt vadját legmagasabb napi áron vásároljuk!
a  T e r ra P r in t K ^ ad ó

TERM ÉSZETI- É S  VAD ÁSZATIKÖNYVAJÁNLATA 
M EGRENDELHETŐK: 1025 Budapest. Cimbalom utca 6/B. 

MEGVÁSÁROLHATÓK: 1134 Budapest. Tüzér utca 43. fszt. 1. (telephely)
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a m í m  O b h Ié é

O R IG IN A L s? tES -WINCHESTERBROWNING;.
B r o w n in g  SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
BROWNING. MAROKFEGYVEREK 

LŐSZEREK
TÁVCSÖSZERELÉS, BELÖVÉS, FEGYVERJAVlTÁS
SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT 

ÉS VISZONTELADÓT A ^ B r o w n in g . ÉS A
FEGYVEREK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA ÉS A|_____________
LŐSZEREK KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. B. W. DEFENDER 2001 KFT. 

CÍM 888 BUDAPfST. BAROSS U. I  (KÁLVIN TÉR SAROKI TELJttX 117 0235 
NYITVA TARTÁS: D-B ARÁIG. PÉNTEKEN B-15 ÖRÁ1G

1WINCHESTER

"WINCHESTER

C O f r l ( ^ f o R D C  TRAVEL
A ConCorde Travel örömmel értesíti a Tszteh OtosAkat. hogy kon repüli jegy *1
adással bővült. így ezentúl komplett szolgáltatással áU utasai rwtofcezésére Vadászat. egyén és 
társasutazások vabmmt ülteti és ncentm  utak szrvwésa melett igéry oemt kedwzó árú turista. 
Aetvo kényelmes utazást biztosító íwsness osztályt repülőjegy eket :«tosmrk a világ minden 
pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban Izelitiül néhány ai  aktuális kedvezményes díjtételeinkből:
Amsterdam 233®.- AucUand 186000.-
Barcelona 35 500.- Anchorege M0600.-
Bnsseb 33120- Buenos A»es T12500.-
Frankfurt 36 500.- Capo W i 99 900-
fdrtwrgh 42 480.- Harsra 99 900-
larnaca 35 500- Honolukj 63090.-
Unton 29 800.- Jofanrmturg 99900.-
Madrid 36500.- U» Angeles 82 390,-
München 25 500.- Meuco 87 300.-
Mce 43290.- Merni 68 580.-
Pbra 35 500- Newtbrk 61470.-
Prague 25000.- Orlendo 68 580.-
Stockholm 44 900- SytJnoy M7 60.-
Veres 25 000.- fekyo 120 000.-
Varm 13000.- Toronto 61470,-

A lenti árak á repülőtéri illetéket nem tartalmazzák.
Irodánk nyitvatartási ideje Hetlft csütörtök 09.00-17 00. Péntek 09.00-C.00 

Címünk: ConCorde Iravd B62 Budapest. Andrássy út 56 
W.: 136-1) 630935. 269 5448. toi: (36-D 63W17

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 É S  NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALM AZÁSA

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, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi 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: (74) 319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, 

fegyverek bizományi árusítása 
Trófeabírálat - fegyver/evltés. belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelés - fe

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



K e H n e c
ELŐSZÖR UTAZIK AFRIKÁBA?

N A M ÍB IA
KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK KUDU. ORYX. SPRINGBOCK. HARTEBEEST 

ÉS VARACSKOS DISZNÓ 
NAPI KÖLTSÉGEK 1 x l OM 250.-/VADÁSZ. 2x I DM 200-/VADÁSZ 

A NAPI KÖLTSÉG TARTALMAZZA A SZÁLLÁST. ELLÁTÁST. TRANSZFERT. 
VALAMINT A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKlSÉRETET

NYALAVADÁSZAT DÉL-AFRIKÁBAN
ZULULAND:

A VADÁSZTERÜLET ZULULAND SZÍVÉBEN TALÁLHATÓ. AHOL LEHETŐSÉG 
VAN NYÁLA MELLETT VARACSKOS KAN ÉS KÜLÖNBÖZŐ ANTlLOPFAJOK

ELEJTÉSÉRE.
NAPI KÖLTSÉGEK t x l DM 450.-/VADÁSZ. 2x1 DM 350.-/VADÁSZ

THABAZIMBI
VADÁSZAT KAPITÁLIS VARACSKOS KANRA. VALAMINT ANTILOPRA 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1 x l DM 500.-/VADÁSZ. 2x1 DM 400, /VADÁSZ 

MINDKÉT TERÜLETEN A NAPI KÖLTSÉGEK TARTALMAZZÁK A TRANSZFERT. 
SZÁLI ÁST, ELLÁTÁST ÉS A NÉMET NYELVŰ VADÁSZKlSÉRETET

TANZÁNIA
MÁR MOST FOGLALJA LE VADÁSZATÁT 1997-RE!

VADÁSZATI LEHETŐSÉG NAGYVADRA ÉS ANTILOPRA 
NAPI KÖLTSÉGEK: 1 x l USD 750.-/VADÁSZ. 2 x 2 USD 650.-VADÁSZ. 2 x 1

USD 600,-/VADÁSZ 
50%  ELŐLEG BEFIZETÉSE ESETÉN A NAPI KÖLTSÉGEKBŐL USD 100.-

KEDVEZMÉNYT KAP!

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
A HADÁSZATI KULTURÁLIS ÉGÉSŰIÉT A

O R D t  TRAVEL
ttDÁSZÁJSZERVEZÚ IRODA SEGÍTSÉGÉVEI FOGLALKOZIK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉBE VADÁSZATOK SZERVESÉVEL 

A VADÁSZATUKON «LÚ RÉSZVÉTEI FELTÉTELE A KüUURÁLlS EGYESÜLETI TAGSÁG. AMELYHEZ A SZÜKSÉGES
m m ü m jj kérésre eulhojuk. keressük a kapcsolatot azokkal a w m iu a tím .

AKIK HAZAI BÉRVADÁSZTUÁSSAl FOGLALKOZHAT W  FOGLALKOZNI SZERETNÉLEK 
auguutis ZQ-dccenrto 31 káritt 

RésMtri *  600 Ftittfabm. * ji U  Frtto* Icbé 350 F i*  Etaet 60 Fidb 
ttrp* tefe|»fcatat es a; qW *

CÍM CONCORDE TPJWEL. 06? 8P. ANORASSY ÚT 56 
TR 269-S447.269 5448 FAX TS3-G4T7 VKE TR. 014368

v  D i a n a  F E G Y V E R Ü Z L E T
y . T R A D E  --  ~

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

Engedély nélküli, hatástalanított fogyverek. Flóbert-pisziolyok 
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszoroiések. 

eredőn USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerok. 
M inden héten kedvezm ényekkel, 

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkat. 
DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNKl!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ M IRAGE SÖRÉTES LÖSZE 
<12. 16. 20 kaliberben) 24 - Ft/db

c. lőszerek. 

(SZEREK

1077 BUDAPEST. WESSELÉNYI U. 74 TELEFON: 322  4002  
NYITVA TARTAS: H é tfő  csütörtök: 8  3 0 -17 .0 0 . péntek: 8 .3 0 -1 4  30

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

MINŐSÉG, ELEGANCIA, 
PRECIZITÁS

Nagykereskedésünkbe megérkeztek a

P88 Competition sportpisztolyok 
Jellemzői: 5 "  csőhossz, 9  mm parabellum kaliber

A fenti fegyverhez kapható:
.22 long rifle kaliberű váltórendszer

Symbol o f Excellence 

Továbbra is kaphatók: PMC golyós vadászlőszerek, 
HWJ 60J .222 Rém vadászpuska, 

Nikko Stríling távcsövek 

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 Győr, 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



H Í R E K  H Í R E K
Bensőséges ünnepségen köszön
tötték a megjelent szakembere
ket. támogatókat, együttműködő
ket a Budai Polgári Lövészegylet 
budaörsi főterének avatása kap
csán. október 18-án. A nagy múltú
- több mint három évszázados - 
egyesület pályája új. olasz, auto
mata gépekkel gazdagodott Szar
ka János biológus, vadász önzet
len támogatásának köszönhetően, 
amely a mai ..farkastörvények" 
között igazán nemes cselekedet
nek mondható. A minden igényt 
kielégítő pálya és klubház alkalmas 
nemzetközi szintű versenyek 
megrendezésére éppúgy, mint 
tartalmas klubéletre is. A magas 
szintű szakszerűséget az Igaly ok
tató és szervező Bt. garantálja, a 
méltán világhírű koronglövő. Igaly 
Diana és edző édesapja. Igaly Jó 
zsef személyében. Kezdőkkel és 
gyakorló vadászokkal éppoly türe
lemmel és igényességgel foglal
koznak. mint a versenyzőkkel. így 
az új létesítmény bízvást népszerű 
lesz a fővárosi és Pest megyei va
dászok körében. E jeles alkalom
mal mutatta be Méray István az ál
tala konstruált korongdobó gépet, 
amely képes imitálni a futó nyulat, 
vagy a toronyba húzó kakast is. és

ezzel a társasági lövészeteken a 
gyakorlás, továbbképzés hatékony 
eszköze lehet Az avató sikere szó 
szerint osztatlan volt és a résztve
vők ígérete szerint ki-ki a saját 
szakterületén mindent megtesz a 
kezdeményezés sikeréért, a hazai 
vadász-, sportlövészet megújho
dásáért. népszerűségéért.

Nem újdonság, hogy manapság 
m indent lopnak. Az v iszont már 
igen, hogy szép számmal akad
nak olyanok, akik újságlopásból 
tengődnek. A Hirker idei 9. szá
mában sa já tos to p lis tá t közö l
tek  a legjobban lo p o tt hazai la
pokbó l. A M agyar Vadászlap a
10. helyen szerepel, olyan lapo
kat előzve meg, m in t az ism er
tebbek közü l a Reform , a Ter
m észetbúvár, a M agyarországi 
Cash F low , vagy éppen az ÖKM. 
Lapzártáig sem tu d tu k  e ldönte
n i, hogy ennek ö rü ljü n k , vagy 
sírjunk. Az v iszont tény, hogy ez 
is egy sajátos „é rték rend ” .

Kegyelettel emlékezett a Kerepesi 
úti temetőben október 29-én Bár

sony István sírjánál a Vadász 
Könyvklub Egyesület. Másnap. 30- 
án, a Farkasréti temetőben koszo- 
rúzták meg gróf Széchenyi Zsig
mond. Kittenberger Kálmán. Feke
te István és Nádler Herbert sírját. A 
síremlékekre a megemlékezés és 
kegyelet virágait helyezték el a ne
ves vadászírók nevét viselő iskolák 
és vadásztársaságok képviselői is.

Ádám Jenő
titkár

A V adb io lóg ia  évkönyvének 
m egje lent a legújabb kötete, az 
FM tám ogatásával. (5. szám.) A 
148 o lda l te rje d e lm ű  k ö te t a 
vadbio lógia és vadgazdálkodás, 
az eto lógia, é le ttan és kisemlős- 
v izsgá la tok tá rgykö rébő l 16 ta 
n u lm á n y t ta rta lm a z , am elyek 
á tte k in té s t adnak az e lm ú lt 
években végze tt ku ta tások 
eredm ényeiről. Az évkönyv té rí
tésm entesen m egrende lhe tő : 
GATE V adb io lóg ia i és Vadgaz
dálkodási Tanszék, 2103 G ödöl
lő, Páter Károly u. 1. A m egren
deléshez 58 Ft é rtékű  bé lyeget 
csatoljanak a postai kézbesítési 
díj fedezeteként.

Korongvadász 
versenyeredmények
Magyar Kupa III. forduló, Balatonfúzfó, 
szeptember 28 Korongvadászat 150 ko
rongra
Egyéni:
1-öss Lászfó, SELE 127
2. Dobos József. NEFAG-VTKMSZ 123
3. Deczki József. Vasvári SE 121 
Csapat:
1. Somogyi Erdész-lövész Egyesue; 

(Farkas, Herperger. Molnár, óss) 457/6
2. Vasvári SE

(Beczki, Arató. Dómok. Krisztián) 457/5
Magyar Kupa MII. forduló ósszes tése. 
ranglista (erősorrend):
Egyéni:
1 Dobos József.

NEFAG-VTKMSZ 42 pont
2 óss László, SELE 23 pont
3. Herperger József. Kossuth Vt.

SELE 20 pont
Csapat:
1. Vasvári SE 45 pont
2. VTKMSZ 27 pont
3. SELE 21 pont

A P R O H I R D E T E S
20-as kaliberű, sörétes, dupla. kulsókaka- 
sos fegyvert vennék vagy cserélnék 32-es 
kahberú, sörétes olasz bockra Eladó kikészí
tett pézsma pocok bőr 40 db egyben Érd: 
62/341-296. este_______________________
Zastava 8X57 golyós. MOM 6X42 távcső
vel szeretve és Merkel 127-es. 12-es sórétes 
fegyvert, friss műszakival, keveset használ
tan eladom. FÉG vagy IZS vegyes csóvú cse
re érdekel Érdeklődni 06-30/574-557. Hajdú 
MitvAVnéi. vagy 62/478-646 faxon
Eladó jó állapotban lévő. keveset használt 
Zastava 30-06-os golyós fegyver. 3-9X40 
MOM céltávcsóvel Érdeklődni 06-49/344- 
432-es telefonon. 17 óra után.____________
Eladó BLR 81-es Browning alsó emelőka- 
ros .38 Wrnch kai. l-4X2-es távcsővel sze
relve. töltényekkel, vagy anélkül Érdeklődni 

06-20/236924-es telefonszámon lehet
Santa Barbara golyós vadászfegyver, 
7X57 es kafiború. újszorú állapotban oladó 
Érdeklődni 06-88/355-248_______________
Browning aut. 16-os fegyver eladó Angol 
agyazás. szép állapot. 5 év műszaki. 100 000 
fonnt Érdeklődni 06-37/361-016 este
Eladó 2 db Weatherby 7 mrrves Rém mag- 
num és 300-as Win magnum. 1 db Ruger 
77-RSl .30 06.1 db BLR-81 Browning 306*s 
kafcberben Ezekhez a kaliberekhez lőszer is e*- 
adó - kulón s  ÉrdeklOdn. 06-2Q736-924
Eladó új ZKK 600-as. Luxus 7X6*es golyós 
fegyver. 8X56-OS doctor céltávcsóvel, patent 
szerelékkel és egy 30 06os Zastava 6X42-es 
céltávcsővel szerelve, esetleg gimbtka vagy 
dámbika vadászati lehetőségre cserélném, 
értékegyeztetéssel Telefon 06-53/376-226. 
19 óra után
Aktív vadászó szülőktől augusztusban szü
letett bajor véreb kiskutyák eladók Érdeklód- 
■ 06-47/321213. Tóth__________________

Szálkés szőrű tacskó, kitűnó küllemű, fo
gós. többszörösen győztes, vadászó szülők

től. |ó szórzetú kölykök kaphatók Érdeklődni: 
Szabó Zoltán. 7044 Nagydorog. Széchenyi u 
39. telefon 06-75/333-482______________
Eladók tigriscsíkos hannoveri véreb kisku
tyák. vadászó szülőktől, jó törzskónywel Ér
deklődn, 066CV461-248_________________
5 hónapos. alapKlomiott. szálkásszórú tacs- 
kó szuka eladó Érdeklődn. 06-53/378428
Aktívan vadászó szülőktől júliusi születésű 
német vizsla kan kutyák, korlátozott szám
ban. oltva, tetoválva eladók Érdeklődni: 215- 
9819_________________________________
13 kikészített rókabőrt adok vegyes csóvú 
puskáért, vagy eladom Telefon: 26/391 054
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium tele
fonszáma megváltozott' Uj telefonszámunk 
06-62/211-561 és 213-680 Postacímünk a 
régi Makó, Zrínyi u 34 6900 Továbbra is 
várjuk a régi vadászkónyvek kedvelőinek je
lentkezését
Vadászterületek  ̂ólért ékelése, üzemtervezé
se. vadgazdálkodási szaktanácsadás, bejegy
zett szakértőkkel, kiváló referenciákkal Vad- 
gazda mérnöki iroda Telefon 0660/314-597 
vagy 3CV314-597.118-9226. fax 1530417
Erős tányércsapdák eladók Érdeklődn. Du- 
naújváros. Hengerész u 11. fszt 3._______
A 8-as út és apróvadas terület közelében 
magán hétvégi házat vadászház céljára, és 
ingatlant vásárolnék Ajánlatokat a VADÓR 
Kft címére kérjük 1225 Budapest. Karvaly u 
1Q/B Telefon 275Q098_________________
Vadász-horgászparadicsom mellett, a Tol
na megyei Szálkán, eladó egy 980 négyzet
méteres. ósszközmúves telek (a mellette le
vő hasonló nagyságú s  eladó), tetőtér foga
dására kész. 83 négyzetméteres (+pince) la
kóépülettel. a befejezéshez szükséges anya-

Skkal (tégla, cserép stb ). Irányár 3 millió 
mt érdeklődn. lehet 066036^693

Sopronban vagy a Hortobágyon, vadászok

nak. 4 személyre. 1 hétre. 2 szoba-komfort 
kiadó Telefon 0660/347-232. Búzás
Vadászati jogomat megegyezéssel átadom 
Pest megyében. Budapesttől 50 kilométerre 
lévó vadásztársaságban Érdeklődni 06- 

3/424-312-es telefon számon lehet
Vásárolnék 6 évnél fiatalabb Suzuki Szamu- 
rájt Telefon 0646/323-711.______________
Mahindra dzsip. 1993-as. diesel. 15 000 
km-rel eladó Érdeklődni Szeged-Szőreg. 
Makai u 7. Telefon: 0662/405-710, vagy 06- 
20/393-364____________________________
Gímbika vadászati lehetőséget keresek az 
ország bármely részén, megegyezés szerint 
06-53/376-371._________________________
100 mázsa ó minőségű kisbálás lóhere el- 
adó Telefon 06-75/342-132
Megrendüléssel tudatjuk, hogy Fekete 
József, a Somodon Latmca Sándor Va
dásztársaság tagja. 48 éves korában elhunyt 
A Vadásztársaság Intézőbizottsága és 
tagi*1____________________________________
Ifj. Tatár Sándornak vadásztársasagunk 
egykori aktív tagjának élete 41 évében szűnt 
meg szive dobogása Emlékét kegyelettel 
megőrizzük____________________________
Az Apaj-Ürbópusztai Természetvédő Vt 
tagsága fájdalommal tudatja, hogy Palágyi 
Sándor vadásztársunk hosszantartó, súlyos, 
betegség után. 81 éves korában, az órők va

dászmezőkre költözött Társaságunk alapító 
tagja és évtizedekig vadászmestere volt Em
ikét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

Nagyon szomorúan tudomásul véve a 
megváltozhatatlant. gyászolja Csergezán Pál 
festőművész tagtársát a lörökkoppány íjász 
Vadásztársaság

Korongdobó gépet hobbi és parco- 
ura korongokhoz 18 500 Ft-tól. 
könnyű, összehajtható m agaslese
ket 9800 Ft-tól (♦postaköltség) szál
lít az IN TERM A S Kft. Szárnyas, 
szőrm és vadra befogócsapdák 
gyártása többféle kivitelben. Tele
fon: 66/321-151. fax: 66/441-029.

M inden típusú gépkocsira autógu
mik kaphatók. Vadászoknak áren
gedm ény. Telefon: 06-46/323-711.

Megjelent Adam Jenó legújabb könyve, 
.Vadásszivvel-vadásszemmel' címmel, 
ára 750 Ft. Az eddig megjelent könyvek
ből kapható a .Kanyargós vadászós- 
vény", ára 450 Ft. .Az én avétt kala
pom ', ára 450 Ft. A .Verseim ből', ára 
150 Ft, valamint a .Ködös tájak, kodos 
vadászatok', ára 550 Ft. A könyvek 
megvásárolhatók, postai utánvéttel 
megrendelhetők. Cím: Zerge-Vadász 
Bt.. 1078 Budapest, Nefelejcs u. 41.

L E É R T É K E L T  K A T O N A I S Z E R S Z Á M O K  E L A D Ó K !
Kis- és nagyméretű csákány (nyéllel együtt) 600 Ft/db 
Nyelezett ásólapát 500 Ft/db
Nyél nélküli ásólapát 300 Ft/db
Összecsukható desszant ásó 220 Ft/db
Gyalogsági ásó 100 Ft/db
N A G Y O B B  T É T E L Ű  V Á S Á R L Á S  E S E T É N  Á R K E D V E Z M É N Y  
Érdeklődni a 06-24-366-412-es, vagy a szerkesztőségben a 131-4368-as 
telefonon lehet
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3. Kerek nyakú pulóver 
3=48/50 4=52/55 5=56/58

1. Gombos pulóver gallérral 
3=48/50 4=52/54 5=56/58

cikkszám: 62510cikkszám: 62520
4. Sanderson flaneling legombolható 
gallérral, tiszta pamutból__________

2 . Klasszikus formájú kötött pulóver 
két rátett zsebbe!
3=48/50 4=52/54 5=56/58
cikkszám: 62522 9500,- okkszám: 63270

A képen látható áruk megrendelhetők csomagküldő szolgálatunknál levélben, 
1751 Budapest, Pf 97. vagy telefonon: 42049-40, utánvéttel.
+ postaköltség.



fo ttn e c  éd Q aias
N IM R Ó D  *  *

1. Egész évben viselhető Kettner vadászdzseki, hét 
külső és két belső zsebbel. CORDURA vátterősítés- 
sel. 4 patentos pánt alatt kétirányú cipzár, magasan 
záródó gallér, levehető kapucni, állítható kézelő te
szik a kabátot komfortossá. Anyaga: pamut-polyamid
Rendelhető 48-60 méretekben
cikkszám: 60337 15 900,-

2. RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Most GORE-TEXT 
kivitelben is!!
Kettner vadászdzseki GORE-TEXT-el Szél ellen 
véd, vízálló és lélegző. Forma és kivitel, az előző
szerint____________________
Rendelhető' 48-60 méretekben 
akkszam: 60062

3. Könnyű, meleg HOPKINS Fleece-kabát, amely 
önálló viseletre is alkalmas és a KETTNER vadász- 
dzsekibe is becipzározható.

Rendelhető méretek: 3=48/50 4=52/54 5=56/58
8900-31 800,- cikkszám61632

1214 Budapest. Rákóczi út 195-197. Telefon: 42049-40. Fax: 42044-66

A képen szereplő áruk megrendelhetők csomagküldő szolgálatunknál, 1751 Budapest, Pf. 97. levélben, vagy 420*49*40 telefonon.


