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(év végén)

A z áraink az
4025 DEBRECEN, Széchenyi u. 10.
3530 MISKOLC, Széchenyi u. 14.
4600 KISVÁRDA, Szt. László u. 13.
4400 NYÍREGYHÁZA, Bercsényi u. 1.
5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 12.
7633 SZEGED, Hajnóczi u. 29.
1165 BUDAPEST XVI. kér.,
M argit u. 116. (lőtér)
2335 TAKSONY, Baross t é r i.
2890 TATA, M á ju s i, út 38.

D

VADASZLOSZEREK:

TIKKÁ Master std. kaliber 102480,SAKO 75 Hunter std. I
SAKO 75 Hunter mag.
160,-

N

Tel.: (52) 430-468
Fax: (52) 412-633
Tel.: (46) 341-464
Tel.: (45) 415-887
Tel.: (42) 310-797
Tel.: (66) 327-766
Tel.: (62) 321-491
Tel.: (1)403-3016
Tel.: (24) 478-538
Tel.: (34) 381-418

HH

11.09
11.79
11.79
11.79
13.09
17,49

139.20,237,60,176.00,178,40,244.00,176.00,387.20,-

In tartalmazzák.
8360 KESZTHELY, Rákóczi u. 3.
8900 ZALAEGERSZEG, Kossuth u. 4-6.
(Csipke Üzletház)
7626 PÉCS, Király u. 75.
3300 EGER, M átyás király út 85.
2400 DUNAÚJVÁROS, Dózsa György út 4/c
(TOJÁSHÁZ)
8200 VESZPRÉM, Rákóczi tér 5.
7800 SIKLÓS, Szent István tér 8.
(Kék Sellö üzletház)

Tel.: (83) 314-101,
Rádiótel.: (30) 398-369
Rádiótel.: (30) 398-369
Tel.: (72) 335-333,325-204
Tel.: (36) 313-904
Tel.: (25) 405-701
Tel.: (88) 325-033
Tel.: (72) 352-658
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P rím ag áz = p alack o s P B -gáz ■ tartály o s e n erg iaellátó ren d szer
■ Kényelmes
■Tiszta
■ Kíméli a környezetet

Érdeklődjön tartály telepítési akcióinkról a Prímagáz Rt. 06-1 266-67-57
telefonszámán!

PRÍMAGÁZ
PR ÍM AG ÁZ ENERGIA <§)

j^ ^ M

J S T R A ^ IU n G A R J A ^ ^
1122 Budapest, Moszkva tér 2 1 OIH eng. szám: 1176/93
Tel./fax: 156-3035. Tel.: 214-6062. Mobil: (30) 404-298
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Namíbia: - 6-napos antiiopvadászat 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!)
részvételével: 1 ragykudu, 1 oryx, 1 tehénantilop. 1varacskos disznó
4430,- DEM
- 6-napos antilopvadászat 1vadász részére: 5 szabadon választott vadfaj 4950,- DEM
Dól-Afrika: - 6-napos antilopvadászat, 1vadász +1 női kísérő (ingyenes!)
4850,-DEM
részvételével: 1 nya!a, 1csíkos gnú, 1 impala, 1varacskos disznó
2910,-DEM
- 6napos speciális nyalavadászat 1vadász részére: 1 nya'a
Zimbabwe: - 7-napos anttopvadászat 2 vadász részére,
fejenként 5 antilop és 1varacskos cfcsznó elejtésével
4500,-USD
- KVnapos antilopvadászat 2 vadász részére: 1 fekete lóantilop
és fejenként 7 antilop és 1varacskos disznó elejtésével
6000,-, ill. 9250,- USD
- 6-napos antilopvadászat 1 vadász +1 női kísérő (ingyenes!)
részvételével: 1 nagykudu vagy 1csíkos gnú, 1 impala.
3700,- DEM
1 varacskos disznó vagy 1bozóti disznó. 1 kóantilop vagy 1 dulker
Tanzánia: - 7-napos brvafyszafán, kísért út:
1997. aug. 13-24. és aug. 23.-szept. 3.
6100,-USD
KANADA: ;ávorszarvas-, feketeme^e-. grizzly-, rénszarvas-,
havasi kecske- és kosvadászatok
ALASZKA: - 10-napos vadászat szeptemberben: 1;ávorszarvas
4000-4500,-USD
- 10-napos vadászat szeptemberben:
9500,-USD
1 jávorszarvas. 1 grizzly
- 9-napos vadászat augusztus-szeptemberben:
8500,-USD
1 fehér hegyikos, és 1 karibu vagy 1 hegyikecske
4500,-USD
OROSZORSZÁG: -10 nap. 1 szibériai kőszáli kecske
4500-5250,- USD
-10 nap,1 tengerparti barnameze
6000,-USD
- 8 nap, 1óriás jávorszarvas garanciával
3000-3500,-USD
ARGENTÍNA: - 5 nap, 1puma
5500-6000,-USD
- 7nap, 1puma, 1axisszarvas, 1csavartszarvú antilop
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SPO RT A M M U N ITIO N LTD. SPO R T LÓ SZ ER G Y Á R T Ó KFT.
8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310. fax: 88/351-091
■ Vadászlőszerek 12-16-20-as kalibe
rekben. különbözősörétsúllyal. 2-4.5mm
sörétmérettel.
■ Sportlőszerek speciális és extra kivi
telben.
■ Különleges lőszerek: fényjelző,
nyomjelző, madárriasztő, önvédelmi ri
asztó, ólomlövedékes.
■ 22-es kispuskalőszerek.

■ Polgári felhasználású pirotechnikai
termékek (fáklyák, füstök, csillagszórók
stb.)
■ Nagy, közepesés kerti tűzijátékok ter
vezése, gyártása, szerelése és lejátszása.
■ FIOCCHI gyártmányúsörétes vadászés sportlőszerek.
■ FIOCCHI gyártmányú pisztoly- és revolverlőszerek.

Telephely: 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 22. Telefon: 88/351-310, fax: 88/351-091.
Kereskedelmi Iroda: 1015 Budapest. Donáti u. 5/B. Telefon: 201-1655, fax: 201-1881
AZ ÉRTÉKESÍTÉS NAGYKERESKEDŐINKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK:
1. Harmónia and Material Kft.. Debrecen. Telefon/fax: 52/430-468
2. HUNO 2000 Kft., Fűzfőgyártelep. Telefon/fax: 88/351-584
3. HUNGARO-ARMS Kft.. Győr. Telefon/fax: 96/313-040
4. Kátai-Pál László. Orosháza. Telefon/fax: 68/311-612
5. Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft.. Kaposvár. Telefon/fax: 82/351-252

Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes magyar
nyelvű leírással készségesen állunk az érdeklődök rendelkezésére.

ARMS
FEGYVER NAGYKERESKEDÉS
Hungaro Arms Kft. 9022 Győr, Apáca u. 14. Tel./fax: 96/313-040

KISKERESKEDELMI BOLTOK:
Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok: 9022 Győr, Apáca u. 14. Tel.: 96/328-876; 9700
Szombathely, Széchenyi u. 13. Tel.: 94/339-336; 9200
Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 10. Tel.: 96/219-459;
Seprő Colt Fegyverbolt: 1076 Budapest, Thököly út 2. Tel.: 351-7535

Továbbra is kínáljuk Zastava M 70,
Zastava Mini Mauser M 85
vadászpuskáinkat
és Zastava CZ 99 önvédelmi
pisztolyainkat

Ntkko Sftrltng
távcsövek, kedvező áron:
Nikko Stirting Mount Master 4X32 (szerelékkel)
Nikko Stirííng Gold Crown de Luxé 8X56
Nikko Stirling Gold Crown 4-12X50 széles látószögű
Nikko Stirting 3-9X40

(Ajánlott nettó kiskereskedelmi árak)
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A TARTALOMBÓL:
Interjú dr. Németh Antallal

7

Adjunk esélyt az emberségnek
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Vadlexikon: a gímszarvas

9

Élményhegyek az Uraiból, II. rész

KAMARA
A kérdés eldőlt: szerveződik a vadász
kamara. De hogy milyen lesz és ki
nek/kiknek lesz jó az Országos Magyar
Vadászkamara?... erre a kérdésre csak
részben lehet választ adni.
Meggyőződésem, hogy a vadászka
mara olyan lesz, amilyenné alakítjuk. A
többes számnak itt óriási jelentősége
van, ugyanis a politika, valamint a szak
mai felügyelet - a Földművelésügyi Mi
nisztérium - föltett szándéka, hogy a va
dászokra hagyja a szervezet kialakítását, önkormányzatának
létrehozását, alapszabályának kidolgozását... és működésének
megszervezését.
Talán még akadnak, akik emlékeznek rá, hogy egy évtized
del ezelőtt mekkorákat vitatkoztunk a vadászat érdekvédelmi
szervezetének, a MAVOSZ-nak a megújításáról. Az apparátus elsősorban kényelmi szempontból, hiszen ebben a rendszer
ben nem kellett közvetlenül a vadászokkal, az emberekkel fog
lalkozniuk - ragaszkodott a megszokott szervezethez, a kor
diktálta centralizált demokratizmushoz, azaz mindent a köz
pont dönthetett el, a megyék nem voltak önállóak, az volt a fel
adatuk, hogy - a vadásztársaságokkal együtt - a határozatokat
végrehajtsák.
A vitának azért lett eredménye. Igaz, csekélyke jogosít
vánnyal, de önálló jogi személyiséggel megalakulhattak a me
gyei szövetségek - volt aki a „kamara" elnevezést is fölvette -,
de a tagjai továbbra is a vadásztársaságok maradtak. Néhány
megye ugyan lehetővé tette, hogy a vadászok, mint természe
tes személyek a szövetség tagjai lehettek, de a szövetség ge
rincét a vadásztársaságok alkották.
Pedig mindenki tudta, hogy nem jó a rendszer, a kollektív ér
dekvédelem csak az országos vagy egy egész régióra kiterjedő
témákban működik, ha működik(!), és a megyéknek helyben,
az egyéni vadászok érdekeit nem nagyon volt érkezésük képvi
selni. Aztán jött a rendszerváltás, majd a MAVOSZ névváltozta
tása. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet elmulasztotta
annak lehetőségét, hogy új, a vadászokhoz közelebb álló, ha
tékonyabb érdekvédelmi rendszert, s ennek megfelelő szerve
zeti struktúrát alakítson ki.
Most ismét van egy - túlzás nélkül történelmi - lehetősé
günk, amelyet a vadászkamarai törvény tálcán kínál a vadá
szoknak, hogy olyan szervezetet alakítsanak ki, amely az egyé
ni és kötelező tagságon alapul, önállóságot biztosít a me
gyei/területi szervezeteknek, ugyanakkor egységes és orszá
gos Alapszabály szerint köztestületként, mintegy szakmai céh
ként működik.
A törvény a vadászkamara kereteit határozza meg, de tarta
lommal nekünk kell majd megtölteni, hogy ne hasonlítson azok
ra a kamarákra, amelyek csak a tagdíjat „kaszálják” be, és nem
nyújtanak érdemben semmit tagjaiknak. Olyan Alapszabályt kell
kidolgozni és elfogadni, amelyben - függetlenül a törvényben
megfogalmazott két osztálytól - végre helyet kap az ember, a
vadász (a gondjaival, bajaival együtt!), lesz mód törődni az ifjú
sággal - az utánpótlással - és az oktatással, és nem utolsó sor
ban: megfelelő hangsúlyt kap a vadászati kultúra, amelynek el
választhatatlan része a vadászat etikája, és bizottsági szinten
helyet kapnak a vadászkutyások, solymászok, íjászok, sportlö
vők. Az Országos Magyar Vadászkamara Etikai Kódexe nem
lehet kizárólag a „fegyelmezés” eszköze, eligazítást kell nyújta
nia a vadászat íratlan - mégis betartandó viselkedési, életmód
beli szabályaiban.
Az az érzésem, hogy a vadászkamara azoknak lesz „jó”, akik
a szívükön viselik a vad, a termé
szet, a vadászat és vadgazdálkof i
dás helyzetének alakulását, akikf
/ ^1
nek világnézete a vadászat, akik
nek nem is kellene megfogal
mazni az Etikai Kódexet.
főszerkesztő
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Magyarán m ondva (tüske)
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APEH állásfoglalás
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Körkérdés a kamaráról
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Művészportré: Török András Mátyás
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TÁJÉKOZTATÓ
1997-re a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 750 forint, amelyet
bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon” lehet befizetni
a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak automatikusan,
térítés nélkül jár a VADÁSZLAP és igénybe vehetik az Egyesü
let egyéb vásárlási kedvezményeit. A Vadászati Kulturális Egyesü
letnek bárki a tagja lehet, aki elfogadja az egyesület alapszabályá
ban meghatározott célkitűzéseket, beküldi a belépési nyilatkozatát
és befizeti a tagdíjat. A tagdíj 1997-ben 1500 forint.
Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjai
nak vagy ismerőseinek név és címlistáját (minimum 15 előfi
zetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, a 750 forintos elő
fizetési díjból 5 százalékos bónust adunk a számla vég
összegéből.
(A szerkesztőségnek először a pontos név és címlistát szíves
kedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelem
be vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)
A hivatásos vadászoknak, vadőröknek - a részvénytársasá
gok kivételével - ingyenes a Magyar VADÁSZLAP, ha megküldik
munkaadójuk nevét és címét.
CÍM LAP: SZA R V A SBO R JÚ - MAGYAR FEREN C FELVÉTELE
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MEGJELENIK HAVONKÉNT
A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN
Kiadó-főszerkesztő Csekő Sándor 60/326-731 •Felelős szerkesztő Homonnay Zsombor
60/322-998 Tervezőszerkesztő: Kun Gábor Szerkesztőségi titkár Lukácsné Kocsis
Marianna • A szerkesztőség levelezési elme: 1245 Budapest Pf. 1209 •
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület •
A szerkesztőség és a kiadó címe: 1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. •
TeleforVfax: 131-43-68 • 60/322-898
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföldi postautalványon" a szerkesztőség
levelezési címén, átutalással a Takarékbank Rt.-nél vezotett 1150010210004115 számú számlára, vagy a hírlapkézbesítőknél. a postahivatalokban.
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Előfizetési dij 1997-re: 1800 forint.
ISSN 1215-6159

®
Athenaeum Nyomda Rt. 97.0245
Felelős vezető: Hupjén József vezérigazgató
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Felhívjuk T. Olvasóink figyelmét, hogy ha a hónap 10-éig az
előfizetők lakcímükre nem kapják meg a lapot, először a
postásnál reklamáljanak, mert a lap külön kezelésű, így az Il
letékes postahivatalok listán adják át a címzetteket a kézbe
sítőknek. Amennyiben ez eredménytelen, úgy kérjük, szí
veskedjenek szerkesztőségünket értesíteni.
Szegő Péter, Baráti: ...tudomá
som szerint a kamarai törvényt el
fogadta a parlament, mégis aligalig kapunk erről valamiféle infor
mációt. Mindenki a másikra vár, az
érdekvédelmi szervezetünk sem
tud semmi részletet. Persze az le
het, hogy szándékosan nem ad
nak információt, lévén az ügyben
ellenérdekeltek. Ilyen körülmények
között szinte el sem tudom kép
zelni, mit értenek „alulról" építke
zésen. Annak idején, amikor a
MAVOSZ megszűnt és átalakult
egy az egyben védegyletté, akkor
is egyre csak azt hajtogatták, hogy
alulról építkeznek, és az eredmé
nyét ismerjük. Szinte semmiféle
beleszólásunk nem volt a küldöt
teink útján történő szavazásokba,
választásokba, mert a jelölő bi
zottságokat már eleve úgy válasz
tották meg, hogy előre borítékolni
lehetett, ki fog nyerni. A választá
sok tisztaságához ezúttal sem fű
zök nagy reményeket, mert azóta
a látszatdemokratizmust még job
ban kitanulták az „illetékes elvtár
sak", és bármit akarunk, annak
esetleg éppen az ellenkezője jöhet
be. Foglalkozásomnál fogva tagja
vagyok az agrárkamarának, hobbi
borászként a hegyközségi közös
ségnek, de ezek sem váltották be
a hozzáfűzött reményeket, csak
azoknak, akiknek ebből rendsze
res havi jövedelmük származik.
Nem az a bajom, hogy az egész
kötelező, hanem az, hogy tarta
lommal kellene megtölteni, és ez
eddig a meglévő érdekvédelmi
szervezetek számára sem volt til
tott. Egyre-másra azt hallom, olva
som, milyen jól lobbizott az OMW,
de eddig még senkivel nem talál
koztam, akinek ez lett volna a vé
leménye. Minket, az eltartókat mi
ért nem kérdeznek meg? Olyan
ez, mintha a mohácsi vész után
valaki azt kezdte volna terjeszteni,
hogy porrá vertek minket, de azért
jól lobbiztunk a Csele patakban, a
víz alatt. Sőt egyesek szerint még
ennél rosszabb is lehetett volna.
Szerintem sántít ez az egész, mert
ha már valaki semmit nem tud ten

ni a szél ellen, őszintébb, embe
ribb ezt bevallani, tudomásul ven
ni, mint elkezdeni nyakatekert ma
gyarázatokat adni, és a végén
még erre az ingoványos talajra
légvárakat építeni. így ugyanis ép
pen a „krónikus betegség", a „ma
gyar átok" marad meg, mert senki
nem meri őszintén levonni a tanul
ságokat, pedig ha ez elmarad,
még az esetleges remény is oda
vész, hogy még egyszer így jár
junk. Én hiszem, és meg vagyok
arról győződve, hogy a vadászok
nagyobb része nem ezt érdemel
te, hiszen ha már évtizedeket le
húzott a vadászatban, jószerint
csak önmagát, szenvedélyét kor
látozta igen csak tisztelendő önfe
gyelemmel. Olyannal, amelyre eb
ben az országban szinte példa
sem akad az élet egyetlen terüle
tén sem. Rajtunk kívül ki tud erről?
Ki hiszi el? Aki benn volt az tudja,
tapasztalta, saját bőrén érezte...
és itt nem számít az a magáról
megfeledkezett maroknyi csapat,
amelyik nem ismert sem mértéket,
sem léptéket. Mi voltunk többen,
ezt nem vitathatja senki. Most kö
telezően lépünk bele valamibe,
amelyről még nem lehet tudni, va
jon megszáradt-e a teteje, és
megbírja-e már az EMBERT? Mert
hiszen ez volna a lényeg, annál is
inkább, mert mind a törvény, mind
annak a végrehajtására kiadott
rendelet valamiféle programozott
robotoknak íródott, akik önma
guknak nem tudtak határokat
szabni, csak büntetéssel „szabá
lyozhatók". Nem nagykorú, be
csületes adófizető állampolgárok,
hanem egyfajta gyülevész népség,
akiknek minden lépését éberen
figyelni, erős kézzel szabályozni
kell. Úgy gondolom, ha a kamarát
is erre akarják fölhasználni az Ál
lam Bácsi visszahúzódó vasmarka
helyett, akkor nem éri el a célját.
Ha netán az önszerveződést végre
egyszer talán komolyan is gondol
ták akik kitalálták, akkor visszaad
ták a hitemet, csakhogy ennek be
látásáig még sokat és nagyokat
kell aludnunk...

Mire szabad vadászni?

Júliusban: őzbak - vaddisznó Koca - vetési varjú fészektelepen is.
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, m alac - üregi nyúl - róka pézsm apocok - nyestkutya - aranysakál - m osóm edve - vetési és
dolm ányos varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú
sirály.
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Kornél, Soma
UH<
Emese, Sarolta
Csaba
Apolónia
Bák
Lukrécia

352
352
353
354
355
355
356

1944
1944
1944
1943
1943
1942
1942

928
1034
1142
1252
1404
1517
1627

2214
2241
2309 D2102
2340

10
11
12
13
14
15
16

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Amália
Nóra.Uí
Izabella. Dalma
Jenő
(>s. Stefla
Henrik, Roland
Vafter

357
358
359
400
4 01
402
403

1941
1941
1940
1939
1939
1938
1937

1733
1831
1921
2002
20 37
2108
21 37

153
254
404 01149
519
635
749
901

17
18
19
20
21
22
23

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Endre, Bek
Frigyes
Emília
Hés
Dániel, Danieía
Magdolna
Lenke

404
405
405
4 07
408
409
410

1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930

2204
2232
2301
2332
007
046

1010
1117
1221 C 12 10
1323
14 22
1518
1611

24
25
26
27
28
29
30

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Kinga, Kincső
Kristóf, Jakao
Ama. Anikó
6ga, Lihána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia

411
413
414
415
416
417
419

1929
1928
1927
1926
1924
1923
1922

130
220
314
412
513
616
721

1658
1741
1820
18 54 §1613
1924
1953
20 20

31

Hétfő

Oszkár

420

1920

827

20 46

-

-
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A Magyar Vadászlap
szerkesztőségében kapható
Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" C D
A vadászati ism eretek kézikönyve (4 kötet)
Dr. Békés Sándor: Vadászetika
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas
Bognár-Huszár-Szidnai:
M agyarország Aranyérm es Trófeái
Földi László: Vadregény
(Vadászélm ények Csantavértől Afrikáig)
J . S . Bolen: Bennünk élő istennők
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák
K ovács Gy., Heltay I.: A mezei nyúl
Lovász Sándor: A vadászat lázában, G elvács
Merán Fülöp: Elindultam Csákberényből
Dr. M otorcza Gyula: Indul a vadászház
Nagygyörgy Sándor: Zsákm ány-Frey-Beute, fotóalbum
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett
Studinka László: Egy vadász kalandozásai
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István)
Videcz Ferenc: Holtomiglan (Vadászatok Baranyában)
W entzely Dénes: Üzen az erdő
Dr. Zakar Jó zsef: Kárpáti vadászatok
Dr. Zoltán Ján o s: Legenda és valóság
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INTERJÚ DR. NEMETH ANTALLAL, AZ FM ALL ATE, ü, 0. VEZETOJEVEL

RAJTUNK NE MÚLJON

•••

AZ ERED M ÉN YES VADÁSZATOT KÖVETŐ AGAN CSLEFŐ ZÉSEK, IZGALMAS M ÉR LEG ELÉSEK UTÁN IDÉN MÉG
KORÁNTSEM ÉRTEK VÉG ET A M EG LEPETÉSEK. AZ TÖRTÉNT UGYANIS, HOGY AZ ÉVEK ÓTA MEGSZOKOTT,
AZ ER R E A CÉLRA REN D SZERESÍTETT HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI IGAZOLÁSOK HELYETT ÚJAT VEZETTEK BE,
DE ERRŐ L „HIVATALOSAN" ELŐ RE SEN KI NEM TUDOTT...
Vadászlap: - Mikor született a döntés
az eddigi eljárás megváltoztatására?
Dr. Németh Antal: - Az EU or
szágok szakembereinek február 28-án
volt a megbeszélése, és a döntés már
cius 1-gyel hatályba is lépett. Sajnos
tudomásul kell vennünk, hogy mind
egy. mit akar a „kisökör", ha szállíta
ni. üzletelni akar, be kell tartania a
nemzetközi egyezményeket, külön
ben egyszerűen nem engedik be az
áruját, és tehet amit akar. Elvileg ez
így működik. A gyakorlatban pedig,
vagy adnak hivatalos tájékoztatást, de
azt sokszor megkésve, vagy utólago
san közlik. Az európai országokban ez
úgy működik, hogy a meghozott hatá
rozatot azonnal számítógépre teszik,
és a komputer megcsinálja az enge
dély formanyomtatványát a kívánt
nyelven, és ez addig van érvényben,
amíg meg nem változtatják. Egyelőre
mi még itt nem tartunk, hiányzik a
háttérből a sokat emlegetett „High
tech” amellyel sajnos nem lehet „ké
zimunkával” lépést tartani...
Vadászlap: - Ma még nem va
gyunk a tagországok sorában.
Mennyivel lesz jobb. ha belépünk?
Dr. Németh Antal: - Itt nem az a
döntő, hogy mennyivel lesz jobb, ha
nem én úgy tenném fel a kérdést,
hogy mennyivel lesz rosszabb a hely
zet, ha nem lépünk be. A hazai közigazgatás erre a sebességre még nincs
fölkészülve, mert körülbelül tizedannyian vagyunk, mint amennyire eh
hez a munkához szükséges volna. A
technikai fejlesztéshez tömérdek pénz
kell, és ezt csak külföldi támogatá
sokkal lehet előteremteni. Tudni kell
azt is, hogy a tagországokban minden
nyelv „hivatalos". A rendeltetési hely
és a küldő ország nyelvén meg kell
lennie az állatorvosi igazolásnak,
mert különben nem engedik be a szál
lítmányt.
Vadászlap: - Melyek a legfonto
sabb tudnivalók?
Dr. Németh Antal: - Nézzünk egy
gyakorlati példát. Ha Dániába aka
runk trófeákat bevinni, akkor a vadá
szatszervező irodának az állatorvosi
engedélyt meg kell csináltatnia dán és
német nyelven. Ez az ő dolguk, végülis ók vállalkoztak a vadászat szerve
zésére. A vadászatra jogosult a meg
kapott különböző nyelvű okmányokat

Dr. Németh Antal: - Ezekben az
esetekben az állat-egészségügyi elő
írásokon kívül a Washingtoni Egyez
mény szerint még a C IT ES enge
délyekre is szükség van. hiszen szám
talan listán szereplő vadfajnak vagy
bőrének, mint trófeájának kereskedel
mét a nemzetközi egyezmény tiltja.
Csak akkor lehet behozni, ha a fogadó
és küldő ország a C IT ES engedélyt
megadta. A vámos és az állatorvos az
elsődleges észlelő, ha pedig valami
ben bizonytalanok, akkor kérik a ter
mészetvédelmi hatóság szakemberét a
vitás kérdés eldöntésére. Előzetesen
az állategészségügyi kérelmet kell be
nyújtani, amelyből kiderül, hogy hon
nan, hová, milyen fajú élő állatot, tró
feát, egyebet akar az illető behozni. Az
engedély névre szól, át nem ruházha
tó. A gondot az okozza a vadászok
esetében, hogy a legtöbben nem tud
ják előre pontosan megmondani, mit
fognak lőni, és milyen trófeákat hoz
nak be. Ez talán a vadászat sajátossá
ga. Ezért azt tanácsolom, hogy írjon
be előre mindenki többet, mert ha pél
dául öt gnúra kért behozatali enge
délyt, de csak kettőt sikerült elejtenie,
az nem gond, de ha fordítva van, akkor
a határon befelé jövet sok kellemetlen
sége lehet. Úgy gondolom, hogy eb
ben a kérdésben is a szervező irodák
nak van meghatározó szerepük, mert
naprakészen tudniuk kell, vagy inkább
kellene, hogy mire vállalkoztak.
Vadászlap: - Van-e minden belépőhelyen megfelelő szakember a
trófeák azonosításához?
Dr. Németh Antal: - A legtöbb
helyen igen, ennek ellenére akadnak
problémák, ünnepnapokon, hétvége
ken. Keressük ebben is a megoldást.
Vitás esetben lehetőség nyílik arra,
hogy az ügyfél nyilatkozatot ad, az il
letékes megőrzi, és ezt egy felülvizs
gálat követi. Ha viszont nem enge
délyezik az adott trófea beléptetését,
ilyen például az elefántagyar, akkor az
elejtőnek saját pénzén vissza kell vin
nie. A KTM területileg illetékes igaz
gatóságai is esetenként küldenek
szakembereket. Mindenesetre én min
denkinek azt tanácsolom, hogy az uta
zás előtt részletesen érdeklődjenek,
hogy a kívánt fajnak, fajoknak nem
tiltja-e teljes mértékben a forgalmát az
egyezmény!

megfelelő igazgatási díj kifizetése el
lenében kitölteti a területileg illetékes
hatósági állatorvossal, és ezzel kap
csolatban nincs több teendője. Újdon
ság, hogy minden egyes trófeát fóliá
ba be kell csomagolni, és csak úgy le
het kivinni. Fontos tudnivaló az is,
hogy az igazolásnak csak az eredeti
példányával lehet átlépni a határt,
fénymásolatot nem fogadnak el. Két
ségtelen, hogy egyre „feszesebb" a
közöspiaci határ...
Vadászlap: - Ezek külföldi előírá
sok, amelyek ellen nem sokat tehe
tünk. Hazai „vívmány” azonban az a
tény, hogy egyazon címzett ellenére minden mástól eltérően - a trófát csak
darabonként lehet „igazolatni” , és az
annak megfelelő nem kevés díjat kifi
zetni, és ha egy dobozban több van,
ebben az esetben nem lehet „rako
mány” . Talán arra gondolt a törvényalkotó, hogy a vadászoknak úgyis sok
pénzük van, fizessenek, vagy valami
más oka is volt ennek a megkülönböz
tetésnek? Miért ez a diszkrimináció?
Dr. Németh Antal: - Őszintén
szólva nem tudom minden okát, de
így szerepel az érvényes rendeletben,
és amíg meg nem változik, ezt kell be
tartani...
Vadászlap: - Mindezekhez az is
hozzátartozik, hogy ezt a díjat a vadá
szatra jogosított nem tudja áthárítani,
pedig a trófeát a fizetővendég szállít
ja. Ugyanakkor például a trófeabírálat
díját a szervező irodán keresztül a
vendég fizeti... Bár bizonyára keve
sebbeket érint, de mi a helyzet a tró
feák behozatalával?
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Állategészségügyi szempontból
viszont kimondottan veszélyesnek ne
vezhetők az egzotikus országok, ezért
ilyen szigorúak a behozatal szabályai.
Gyakori a szakszerűtlen kikészítés, a
lefőzés. vagy hiányzik a hidrogénperoxidos kezelés, és az út alatt is éppen
ezek miatt akadhat olyan gond, amely
alapján az állatorvos fertőzés veszélye
miatt megtagadhatja a beléptetést,
vagy külön eljárást rendelhet el.
Vadászlap: - Mi a minisztérium
szerepe az ennél bizonyára fontosabb
vadegészségügyi kérdésekben?
Dr. Németh Antal: - Elsősorban
az EU konform állategészségügyi
stratégia kialakítása, irányító és szer
vező szerepkör. Nem titkolom, hogy
szigorítások várhatók, mert jelentős
gazdasági veszélyeket, veszteségeket
okozhat bármiféle „lazaság” . Annak
ellenére, hogy jelenleg kétségtelenül
tapasztalható sajnos egyfajta fegye
lemfellazulás, mindenkinek alapvető
gazdasági érdeke fűződik a jogszabálykövetó magatartásra. Az úgyne
vezett rendcsinálásnak - természete
sen - ebben az esetben is jelentős
költségei vannak, és nyomós gazdasá
gi indokok nélkül senki nem adna
pénzt mindezekre.
Úgy gondolom, hogy jelenleg bár
mennyire is szakember-, anyagi for
rás- és eszközhiánnyal küzdünk, át
kell mennünk a drótkötélen, mert az
exporthoz, importhoz alapvető gazda
sági érdekeink fűződnek.
Vadászlap: - Jár Ön vadászni?
Dr. Németh Antal: - Őszintén
szólva régi vágyam teljesülne ezzel,
és szeretném is mielőbb letenni a va
dászvizsgát. Már csaknem szószerint
az ajtóban voltam, de valamiért min
dig elmaradt. Oka ennek a krónikus
időhiány, hiszen a megnövekedett fel
adatainkat aránytalanul kevesebben
látjuk el, mint amennyiünkre szükség
volna. A vadászat a szabadidő egyfaj
ta - és általam igen nagyra becsült eltöltésének a sajátos formája. Mun
kám az íróasztalhoz köt, és ezért min
dennél jobban vágyom arra, hogy a
természetben töltsem el a szabadidő
met, amelynek éppen a hiánya eddig
nem tette ezt lehetővé.
De nem adom fel, és remélem,
előbb-utóbb sikerülni fog...
Homonnay Zsombor

ADJUNK ESÉLYT AZ EMBERSÉGNEK!
A Vadászati Kulturális Egyesület május 29-ón tartotta évi rendes
- A vadászkamarai törvény elfogadásával
lehetőséget kaptak a vadászok arra, hogy
közgyűlését, amelyen először vettek részt a már megválasztott regio
ebben a köztestületi szervezetben, amelyet
nális ügyvivők és a régiók küldöttei. Az országos közgyűlés rendhagyó
akár szakmai céhnek is tekinthetünk, a va
módon kezdődött, két nappal az Országos Magyar Vadászkamarai tör
dászok kezükbe vegyék saját sorsuk irányí
vény parlamenti megszavazása után, dr. Házas József országgyűlési
tását - mondta dr. Házas József. - Az Or
képviselő - akit bízvást nevezhetünk a kamarai törvény „atyjá"-nak szágos Magyar Vadászkamara szervezése
tájékoztatót tartott a törvény cédáról, születésének körülményeiről, a
most kezdődik, mind a területi, mind az or
köztestület szükségességéről. Ezt követően került sor a közgyűlés ér
szágos előkészítő bizottságok fölállításánál
demi munkáiéra, a tisztújításra, az Etikai Szabályzat vitájára.
a Vadászati Kulturális Egyesületnek és tag
jainak, egyáltalán a vadászati kultúrának
jelentős a szerepe, hiszen az úgynevezett
„humán" oldalnak, valamint a vadászat
etikai kérdéseinek a jövőben nagyobb
hangsúlyt kell kapniuk. A vadászkamara
a vadászok egyéni tagságára épül, nem az
eddigi szervezetek összeolvasztásátjelenti,
ezért a vadászat struktúrájának teljes újjá
szervezése mindenféleképpen „rendszerváltás”.
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Dr. Hautzinger Gyula, a VKE elnöke
ír
ismertette az Egyesület elmúlt évi tevé
kenységét. hangsúlyozván az elért eredmé
nyeket. Mérföldkőnek tekinthető a VKE
g
által megrendezett I. Vadászati Kulturá
lis Konferencia, amelynek előadásai mint
A VKE közgyűlésén dr. Házas József oszágg,Ölési képviselő a vajásztamarai törvényről tartott tájékoztatót
egy „felleltározták" a magyar vadászati
kultúra szinte valamennyi jelentős terüle
vadásznapok szervezésében. 10-10
A közgyűlés ezután határozott az idei
tét. Az Egyesület kiadásában megjelenő
arany, ezüst, bronz Hubertus Kereszt kitün
évre tervezett feladatokról és költségvetés
Magyar VADÁSZLAP tavaly áprilistól szí
tetés átadását tervezi, amelyhez ajavaslato
ről. A VKE - annak ellenére, hogy „kigo
nes borítóval, idén januártól fele részben
kat a megyei szervezőktől várja. Javasolja a
lyózták” az Országos Vadásznapok szerve
színes oldalakkal jelenik meg. Egyre nép
zőbizottságából - a régiók ügyvivőinek
megyei szervezőknek, hogy a rendezvé
szerűbb a vadászok körében az Egyesület
nyükön szervezzék meg az idén vadá
közreműködésével részt vesz a megyei
által alapított Hubertus Kereszt kitüntetés,
és tavaly volt az ősbemutatója a Magyar
/
/
/
Vadászok Zászlója szignáljának.
Tavaly novemberben a rendkívüli
közgyűlésünkön határoztuk el a VKE regio
nális szervezeteinek kialakítását - mondta
azelnök. - Ez a munkajelenleg is folyamat
TerraprintKft.általgyártottésgyártandókönyvekből ésnyomdaitermékekből 10%engedménytadaVKEtag
jai részére,amennyibenérvényesigazotányi*számát amegrendetiiaponfeftüntetk. II. ahelyszínenfelmutat
ban van, várhatóan a nyár végére befejező
ják. (1134Budapest, Tüzér u. 43. tsz. 1„ telefon:344-2054).
dik... így adottak az esélyeink, hogy a va
dászkamara területi és országos szervező
10százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsddck, autóeéektronika, izzítógyertyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, abtaktörióiapátok, levegő-és olajszűrők, vízpumpák, fékíiidraufkák. fék
dése során a regionális ügyvivők és a VKE
tárcsák. fékdobok, vezérmúszíjak. ékszíjak,vezérműgamitúrák, bowdenek, teraésttlapMk, ablakemelőkstb.)
tisztségviselői is szerepet vállalhatnak.
vásárlására vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FlEXABO Kft 1149Budapest,
A VKE Ellenőrző Bizottságának beszá
Egressy u. 15.Telefonfax: 252-2279,251-2226.
molóját Gaál Tamás ismertette. Elmondta,
Balatoni nyaralásához - októberig -10% kedvezményt ada vonyarcvashegyi Hotel LkJó (8314Vonyarc
hogy az ellenőrzések során az Egyesület
vashegy,AranyJános u. 9..telelőn: 83348-037).
gazdasági tevékenységében különösebb hi
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10%árengedményt adnyomdai termékeiből a VKE tagoknak(1027
bát nem találtak, valamennyi számlát a
Budapest. Horváthu. 2-12. II. em. 15., telefon: 201-8366).
VKE kiegyenlített a kintlevőségek közül a
SUBARU, Mitsubishi, Toyotastb. személyautókbaésmindenféleterepjáróbalégrugókjavításánálés beépíté
Naturexpo Rt. 90 000 forintos tartozása
sénél 10%kedvezményi adHalasi Gábor (2235Mende, DózsaGy. u. 201., telefon:06-29W3M41).
egyedül a jelentős. Kifogásolta, hogy ta
valyjúliustól - amióta a HÍRKER különke
Marék József (2000Szentendre. Vasúti villasor S'a Telefonfax: 26.311-342, üzlet: 26300-693) 10százalék
kedvezményi adarany, ezüst, bronzékszereiből a VKE tagjainak.
zelt lapként kezeli - ugrásszerűen megnőtt
a VADÁSZLAP terjesztésével kapcsolatos
Szabó Sándor preparátor (1012Budapest,Attila u. 129. Telelőn: 175-2951) 10százalék kedvezményt ad a
VKE
tagjainaka hozzávitt preparátumokból, vadbórök kikészítéséből.
reklamációk száma.
Adám Jenő hozzászólásában a lap ter
ACsonka Csárda (DunabogdányésVisegrádközötta 11-esút,38-askm-kőnél) 10százalékkedvezménytad
jesztéséről szólt, majd dr. Gánti Tibor ala VKE tagjainak.
clnök adott hangot véleményének. Öröm
A Lőrinc és Fia Kft. PORST Optika Boltja (1091 Budapest, ÜBói üt81., telelőn: 215-0037, tel/fax: 215-4875)
mel állapította meg, hogy a VKE helyzete
szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szemüvegkészítésénél, vaiarr.nl optika eszközök(táv
stabilizálódott, az eredmények vitathatatla
csövek. céltávcsövek) javítására 10százalék kedvezményt ad.
nok. Úgy gondolja, hogy az Egyesület éle
Szintén 10százaléka kedvezményea FototechrakKőrinc Boltnak (1056Budapest, Fóvámtér6.. telelőn:
tében lezárult egy korszak, az országos
137-5671),ahol fotóákfcek, távcsövek, céftávcsövekjavításánál lehet igénybevenni.
szervezést követően a régik munkájának tá
AGemencVadász-Horgászbolt (1203Budapest, KossuthL u.57., tetefon: 283-4432vagy30*421-839) ruhá
mogatására kell majd a hangsúlyt fektetni.
zati cikkek vásárlásánál 10százalékos kedvezményt ad.
Tálosi István a Vadász Könyvklub
Az IMTERMAS Kft. (5600Békéscsaba Mednyánszky u. 17., telefon: 661321-151,fax: 66441-029) által készí
Egyesület elnökeként szólalt fel, ismertette
tett korongdobógépeire, könnyű, összehajthatómagasleseire, szárnyas és szőrmés vadbefogócsapdáira 12
a Könyvklub tevékenységét, és felajánlotta
százalékos kedvezményt ad a VKE igazotányát felmutatóvásárlónak.
az együttműködést.
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szokká váló új vadászok ünnepélyes kö
zös esküjét, vadásszá avatását, amelyhez
az eskü szövegét és az oklevelet a VKE
biztosítja. Az idei év egyik fő programja a
Matula-program, az iskolások nyári va
dásztáboroztatása. A költségvetés azzal
egészült ki, hogy a régiók munkájának
támogatására kívánják fordítani azt az
összeget, amit remélhetően októberben
az APEH a személyi jövedelemadók 1
százalékából átutal.
Miután a közgyűlés meghallgatta Kovrig Ildikó alelnök tájékoztatóját a részköz
gyűlésekről, dr. Hautzinger a teljes vezető
ség nevében lemondott.
Dr. Faragó István levezető elnökké
történt megválasztása után dr. Egyed Ist
ván, a Jelölő Bizottság elnöke tett javasla
tot a tisztségviselőkre. A közgyűlés nyílt
szavazással választotta meg elnöknek: dr.
Hautzinger Gyulát, alelnököknek: Bar
tucz Ferencnét (oktatási és ifjúsági ügyvivőnek), Csekó Sándort (általános ügyvi
vőnek), dr. Gánti Tibort (a Kulturális Tanács elnökének), Gönczi Imrét (PR-ügyvivőnek), Mándliné Gutái Ilonát (gazdasági
ügyvivőnek) és Kovrig Ildikót (szervezési
és külföldi kapcsolatok ügyvivőjének).
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Faller
István, tagjai Gaál Tamás és Kolláth Jó
zsef lettek.
Az Etikai Bizottság elnöke: dr. Bőd
Lajos, tagjainak dr. Bán István és Békés
Sándor kapott bizalmat.
A választásokat követően került sor a
VKE Etikai Szabályzatának vitájára. Az
előterjesztett szabályzattervezetet azzal a
kiegészítéssel fogadta el a közgyűlés, hogy
főihatalmazta az ügyvivői Testületet a sza
bályzat átdolgozására. A szabályzatnak tar
talmaznia kell a tulajdonképpeni fegyelmi
szabályzatot és azokat azetikai előírásokat,
amelyek alapjául szolgálhatnak a Vadászkamara Etikai Kódexének.
Az Ügyvivői Testület első ülését - idő
hiány miatt - elnapolták, a regionális ügy
vivők írásban kapták/kapják meg a munká
juk megkönnyítését szolgáló segéd
anyagot.
Június 9-én ülést tartott a VKE Központi
Ügyvivői Testülete. hogy állást foglaljon az
Országos Magyar Vadászkamarai tör
vénnyel kapcsolatos teendőkben. A vezető
ség egyhangúlag döntött amellett, hogy ha
táridőben elküldi jelentkezését az FM mi
niszternek, hogy számítsanak az Egyesület
re a vadászkamara előkészítő bizottságá
ban. Döntött arról, hogy a vadászkamarai
tárgyalások során Faller István, az EB elnö
ke fogja képviselni a Vadászati Kulturális
Egyesületet. Tisztázta az Országos Vadász
napok szervezésénél aktuális teendőket. El
fogadta, hogy a VKE Etikai Szabályzatát a szakértőkkel megerősített - Etikai Bizott
ság dolgozza ki, amely vitaalapként szol
gálhat a Vadászkamara majdani Etikai Kó
dexének. Végül döntött személyi kérdések
ben, kinevezte Lukácsné Kocsis Mariannát
a VKE ügyvezető igazgatójának.

VADLEXIKON
A G ÍM S Z A R V A S
(CERVUS ELAPHUS)
Honfoglaló őseinkről szóló Csoda
szarvas-legenda főszereplője a gím
szarvas, amely azóta is sokszor
szerepel műalkotásainkban, zenei
életünkben, irodalmunkban, költé
szetünkben.
A szarvasfélék (Cervidae) család
jába tartozó nagytestű, impozáns
külsejű, tekintélyt parancsoló legna
gyobb hazai vadfajnak, amelynek
vadászata Európa-szerte jelentős
bevételeket hoz a vadászatra jogo
sultaknak, trófeái a vadászok érté
kes egyéni emlékei, és a múzeu
mok, kiállítások díszei. A gímszarvas
előfordulása: Európa, Nagy-Britannia, Algéria, Kis-Ázsia keleti határa,
a Kaukázus és az Ural hegység vo
nala. A kontinensen kívül is több or
szágba betelepítették és hamar el
szaporodott, új környezetéhez
könnyen alkalmazkodott. A rend
szertan tudósai 11 alfaját különböz
tetik meg, de ez ma nem lezárt vita,
mert egyesek 13, mások 15 alfajba
sorolják. Ennek oka a faj nagy válto
zatossága, ugyanis a környezeti vi
szonyok, a táplálék minősége erő
sen rányomja bélyegét a különböző
helyi populációkra. A közép-európai, a mi gímszarvasunk a C.e. hippellaphus. Egyes szerzők a tőlünk
keleti Kárpátokban élő, a Kaukázus
gímszarvasát, valamint a bolgár, uk
rán és orosz gímszarvast a C.e.
montanus néven is említik.
Az ivari kétalakúság példája a
szarvasbika, amelynek bikája agan-

csőt visel s azt évenként cseréli. A
még nem borjazott nő ivarút ünőnek, a szaporulatát borjúnak neve
zik. A szarvasbika dísze az agancs,
amely minősíti az állomány állapo
tát, de a vadgazda munkáját is. Az
agancs ágainak száma - a közhie
delemmel ellentétben - nem függ
össze a korral, de annak átlagos ké
pe összefügg az évek számával, az-

JÁ R Á S

JÁ R Á S

(Ö R EG BIKA)

(T E H É N )

zal arányosan fejlődik bizonyos éve
kig, de nem egész életen át. A
gyengébb bikák akár egész életü
kön át csak nyolcasok, tízesek ma
radnak. Az agancs nemcsak dísze,
hanem védekező-támadó fegyvere
a bikának. Szerepe a bőgési idő
ben, a tehenek birtoklásáért vívott
harcokban jelentős. A fiatal, 2-3
éves „mellékbikákat" az öreg, ta
pasztaltabb és erősebb „főbikák’
agancsuk döfésével, csapásaival,
ijesztésével űzik el a háremtől. Az
agancs ágainak elnevezése a ko
szorútól fölfelé: szemág, jégág (ese
tenként hiányozhat), középág (ritkán
farkaság is). A korona lehet különfé
le alakú, de a kehelyforma egyedül a
gímszarvasra jellemző. A jelenleg ér
vényes bírálati képlet szerint a kö
zépág felett minden ág a koronába
tartozik. A bika életkorára lattal - az agancs
állat megjelenéséből
testforma) és
következtetni. A lefőzött koponyán
a fogkopásból, az ekecsont varrat
elcsontosodásából lehet a kort be
csülni. Az elhullás után az agancs
120 nap alatt fejlődik újjá. A vemhesség időtartama 8 és fél hónap.
Rendszerint 1, ritkán 2 borját ellik,
május végén, júniusban. A tehén
gondos, jó anya, 6-8 hónapig szop
tat, a borjak gyors növekedésűek. A
gímszarvas étlapján fűfélék, friss rü
gyek, lomblevelek, vadgyümölcsök,
repce, lucerna, kukorica, zab, télen
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a fák kérge, mohák sze
repelnek. Téli kiegészítő
etetése elengedhetet
len. A sózókat rendsze
resen fel kell tölteni,
mert egész évben rájár.
Nappal - főként nyáron
- a sűrűkben pihen, al
konyaitól hajnalig mo
zog, táplálkozik, tartva
a váltóját, és ha vala
mi nem riasztja meg,
még a ki- és beváltás
idejét is.
5$ Az öreg bikák kivéte* ' lével a szarvasok több
nyire csapatban tartóz
kodnak, amelyet a ve
zértehén felügyel, ri
asztja ha kell, a csapat
tagjai állandóan rá figyel
nek. A fiatal bikák, a te
henek a borjaikkal mindig
a vezértehén oltalmában
legelnek, és ezért nem
szabad a vezértehénre so
ha puskát emelni. Hullatékuk a nemekre jellemző ala
kú, formájú.
A szarvasbőgés erdeink,
ártereink, hegyeink és dombvi
dékeink legszebb vadászesemé
nye. A bőgés, a viaskodás, a sza
porodás a vadász számára az igen
fontos megfigyelések közé tartozik.
A különböző életkorú bikák bőgése,
a viselkedésük páratlan élményeket
nyújtanak a megfigyelőnek. Bőgéskor könnyebben elejthető a kívána
tos, kapitális agancsú, 8-12 éves bi
ka. A sikeres vadászat és megfigye
lés céljából bőgés előtt és ideje alatt
a terület zavarásának mentességére
kell törekedni. Nálunk már augusz
tus végén kezdődik és egész szep
temberben tart a bőgés, a dél-dunántúli szarvaspopulációk rendel
keznek a legkiválóbb genetikai
adottságokkal. A Kárpátokban
szeptember végén, október első
napjaiban, nappal is bőgnek a bikák.
A vadász bőgéskor a les- és cser
kelés különböző változatait alkal
mazza. Tülökkel, csigával, lámpa
üveggel, egyéb bőgőkkel és a sze
mélyes adottsággal, gyakorlattal a
bőgést eredményesen utánozhatjuk.
A szarvas hallása, szaglása kitűnő,
látása is éles. A vadászaton vigyáz
zunk a széljárásra, minden felesleges
mozgás kerülendő, megfigyelőhe
lyeinket jól álcázzuk. A modern, drá
ga távcsöves vadászfegyver azon
ban senkit ne késztessen arra, hogy
messzire célozva, esetleg értelmetle
nül megsebezze e szép, nemes va
dat és esetleg örökre elveszítsük.
A szarvasagancs 200 C.I.C. pont
felett arany-, 190 felett ezüst-, 180189,99 között bronzérmes minősí
tésű.
Kászoni Zoltán
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ELMENYHEGYEK
AZ URALBÓL
II. RÉSZ

1. AZ ÚT. AM ELYEN HÓOLVADÁSKOR H Ö M PÖ LYÖ G A VÍZ
2 . IN NEN M ÁR TRAKTO R HÚZTA KI AZ ELAKADT URALT
3 . N E K E R E S S É K , INNEN M ÁR ELR EPÜ LT
A „C SÜ TŐ RTÖ K Ö S" SIK ET FA JD K A K A S
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ivel egy nappal korábban ér
keztünk, nem vártak bennün
ket Karpinszkban. Aztán némi
szaladgálás után előkerül Gyima, a hivatásos vadász és elszálláso
lunk egy nem lakott házban. Május else
je van, egy kicsit ünnepi a város hangu
lata, ami megnehezíti a szervezést.
Olyan terepjárót kell szerezni, amivel át
tudunk menni a megáradt folyón ennyit tudunk az előkészületekről. Este
Kolláth Jó ska közli, reggel kimehetek
Gyimával és operatőr kollégámmal a vá
ros közeli erdőbe: ha szerencsénk van,
filmezhetünk nagy és kiskakast is... sőt
én 1-1 madarat lőhetek is.
Még sötétben autózunk úgy 20 kilo
métert, majd gyalogosan hallgatózunk
egy szálas fenyőerdőben. Csönd van,
Gyima sem hall kakatolást, pedig 10-15
méterenként meg-megáll. Aztán, alig 30
méterre tőlünk az egyik fenyőfa koroná
jából, nagy szárnysuhogással elrepül
egy siketfajdkakas. Életemben először
láttam siketfajdot, ami meglepett, fan
tasztikus gyorsasággal szárnyalt, telje
sen elnyúlva a levegőben. Gyima mér
gesen csapta földhöz a sapkáját, még
napok múlva is magát hibáztatta, hogy
elkapkodtuk, elszalasztottuk a kakas
megszólalását.
Irány a kiskakas. Ahogy egy hatalmas
rét irányába mentünk, egyre jobban erő
södött a nyírfajdkakasok torokhangú
dürgése. Több kakas is egy helyen dürgött. Gyima előreküldött, próbáljam őket
becserkelni. Legalább nyolcvan métert
cserkeltem a dürgőhely felé. Egy útszerűség szélén - még meglehetősen rossz
látási viszonyok között - látok valami fe
kete foltot. Mozdulatlanul áll, nem igazán
ismerem fel benne a dürgő kiskakast...
csak amikor elrepül. Még nincs veszve
semmi, a bokrok mögött megállás nélkül
dürög két-három kiskakas. Végre meg
pillantom az egyik jövő-menő, szárnyát
leengedve sétafikálva dürgő kiskakast.
Nem látom tisztán, mert hol előtűnik, hol
eltűnik a magas fűben. Úgy döntök, ha
ismét észreveszem - lövök.
A dörrenésre a megcélzott madár és még vagy három-négy - felreppen,
majd visszaesik a földre. Na ez megvan
- gondolom, és ezért nem lövöm ki a
puska másik csövét a repülő madarak
egyikére sem. Gyima már mellettem
van, együtt keressük a madarat... ered
ménytelenül. Közben egy-két nyírfajd
tyúk elhúz felettünk, az egyik alig 10 mé
terre felül a fára, majd hangoskodá
sunkra továbbrepül.
Innentől kezdődött a „mérgezett
egér”-akciónk, rohangáltunk az erdő
ben ide-oda, hátha sikerül puskavégre
kapni egy magáról megfeledkezett, sze
relmes kiskakast. Sok madarat hallot
tunk, de egyet sem láttunk... így lövést
sem tehettem, ami egyben azt is jelen
tette: részemről befejeződött a kiskakas
vadászata, merthogy délután elindul
tunk a magasabb részekre, ahol nincs
kiskakas.
Az utazás a terepjáróban majdhogy
nem kényelmes volt, mert a felszerelé
sünk nagy részét felpakolhattuk egy há
romtengelyes,
hatkerék-meghajtású
URAL teherautóra. A társaság három
részre vált, én Gyimával és Szásával -
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aki ezúttal a szakács szerepét vállalta befészkeltük magunkat egy farönkből
összeállított, „összkomfortos” vadász
kunyhóba. Két priccs, középen egy asz
talszerűség... és ami a legfontosabb: a
sarokban egy vaskályha.
Berci innen indult 9 órás zötyögésre
egy lánctalpas traktorral, miután reggel
az alsóbb részen meglőtte a nagykaka
sát. Kolláth és Rédei, valamint operatőr
kollégám elindult az Urallal, hogy átkel
vén a folyón a legideálisabb helyen va
dásszanak, filmezzenek. Róluk csak
annyit, hogy először elakadtak a hóban,
vadászat helyett gyalogosan fölhordták
a cuccaikat a vadászkunyhóig, amely
alatt 10-20 centiméteres vízfolyás volt,
aztán a reggeli eredménytelen cserkelés
után - miután kiásták a hóból az autót elakadtak a folyóban is. Innen csak a
lánctalpas traktor tudta őket - jó néhány
óra múlva - kirángatni. Ami igaz, az
igaz: az Ural vezetője tanulóvezetőket
oktat, de az autóvezetéshez nem sokat
ért... valószínűleg ezért oktatja.
Éjfél körül elvackolódom az egyik
priccsen, de alig alszom el, Gyima már
is ébreszt. Gyorsan öltözöm, a házból '
kilépve megcsap a hideg. Napközben
20 fok mejeg volt és a rövid éjszaka alatt
legalább mínusz 2-3 fokra csökkent a
hőmérséklet és a tócsák befagytak. Már
az induláskor hibát hibára halmoztam.
Túlöltöztem, lemondtam a puska szíjá
ról és időben nem tanultam meg hótaposóval közlekedni. Ugyanis Gyima ke
zembe nyomott egy pár sítalphoz ha
sonló, alul jávor lábszárbőrrel borított
hótaposót, aztán nekilódult a hegynek a
zajló jégtáblákkal, időnként méteres víz
zel borított útnak. Nem mentünk többet
200 méternél és már nem láttam. Elem
lámpám gyönge fényénél így egyedül
kellett boldogulnom, megtalálnom a rö
vid szárú gumicsizma száránál alacso
nyabb vízfolyásokat. Leizzadva, az eről
tetett hegymenettől fulladozva, végre
utolértem Gyim át... mert megvárt. Ő
már kipihente magát, nekem nem ma
radt rá időm, hogy fújtassak, mert máris
fölmadzagoltuk a lábunkra a talpakat és
irány az erdő. Egyenesen még ment a
csúszkálás, de a fák közötti kanyargás
már bonyolultabb volt, állandóan össze
akadtak a talpak, rátapostam az egyik
léccel a másikra... szóval ismét alapo
san lemaradtam Gy imától. Szerencsére
a nyomait tudtam követni és így ráakad
tam, ahogy csöndben hallgatódzott egy
fenyőcsoport szélén. Szólt a kakas: katkat-kat, csiki-csiki-csiki. Ahogy lelép
tünk a talpakról, rögtön combközépig
süllyedtünk a hóba, így a kakas beugrálása meglehetősen lassan ment, hiszen
jó esetben is csak egyet tudtunk lépni.
Hál* Istennek a siketfajdkakas kitartóan
énekelt, látni nem láttunk belőle semmit,
de tudtuk, hogy valahol ott van a fa csú
csán. Még alig pirkadt, amikor a kakas
elröppent. Látni akkor sem láttuk, csak
hallottuk.
Újabb félórás csúszkálás, hótaposás
után - ezalatt már túljutottam a harma
dik esésen is - megint találtunk egy
nagykakast, amit beugrálhattunk. „Nagy
tanítóm” - Kolláth Jó ska - tanácsára
hallgatván, úgy döntöttem: nem kapko
dom el a lövést... különben is, jó lenne
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végre látni is a kakas táncolását, visel
kedését dürgés közben. A felkelő nap
miatt Gyima egyre idegesebb lett és
folyton-folyvást lövésre biztatott... pedig
csak a kakas lábait láttam a fán. Le
gyünk túl rajta - gondoltam és elhúztam
a billentyűt. Hibáztam. A madár nem
esett le, sebzetten elrepült. Az ismétlést
elkapkodtam. Gyima elkezdett oroszul
káromkodni, még jó, hogy nem értettem
meg minden szavát.
Miután visszacsúszkáltunk, visszaver
gődtünk a vadászházhoz, egyetlen vá
gyam volt: pihenni, aludni egy jót. Gyima
mégis elcsábított azzal az ígérettel, hogy
megnézzük a medve etetőhelyeit. Az
ígéretét betartotta, három etetőhelyet is
megnéztünk, de medvék nyomait nem
találtuk. Viszont lőttem egy császárma
darat. Gyima síppal hívta be a fáról fára
egyre közelebb repkedő kis madarat,
nem volt nagy kunszt meglőnöm. Söté
tedésig - este 11 óráig - még vagy 10
kilométert gyalogoltunk, Gyima megmászatott velem egy sziklás meredeket, de
megérte, mert körbetekintve csodálatos
volt a panoráma. A hegytetőn leültem és
azon morfondíroztam, tényleg akarok-e
én siketfajdot lőni, akarok-e még hegyet
mászni, a hóban csúszkálni... Bevallom,
aznapra elegem volt mindenféle vadá
szatból.
A kétórás szuszokálás jót tett, mert
hajnalban ismét együtt meneteltem Gyi
mával. Most egy kevésbé nehéz terepre
mentünk, és ahogy felértünk a hegy de
rekáig, máris megszólalt előttünk egy
kakas. Jó 100 métert ugráltunk felé... és
alig 20 méterre voltunk tőle, amikor lö
vésre emelhettem a puskát. Kat-katkat-kat-csiki-csiki-csiki és csatt... a
puska csütörtököt mondott. A kakas elvégre valószínűleg ezért hívják „siker
nek - nem vette észre a csattanást. A
csütörtökölés - nem tagadom - alapo
san fölborzolta az idegeimet, a második
lövésemről fogalmam sincs hová mehe
tett, mert a kakas kitartóan köszörült to
vább. A zsebembe nyúltam, hogy újabb
töltényeket vegyek elő... de csak koto
rásztam. Akkor jutott eszembe, hogy a
tartaléktöltények a hátizsákomban ma
radtak. Gyima elindult a töltényekért, én
meg egy-egy köszörülés alatt a csütörtökös töltényt átvarázsoltam a másik
csőbe, de itt sem sült el. Gyima vissza
jött és 0-ás lőszer helyett két 5-öst
csúsztatott a kezembe. Jézus Mária, ezt
a töltényt a császármadár vadászatá
hoz vettük, vajon elég lesz ez a siketfajdnak is?
A választ nem tudom, ugyanis a ka
kas megunta a jelenlétünket, elröppent
és az utánadobott duplám semmi kárt
nem tett benne. Feladom. Eddig három
lövést tettem siketfajdkakasra... mindháromszor hibáztam. Jöjjön Kolláth Jó s 
ka, vele ugyanis megbeszéltük, hogy ha
meglövöm a kakast ő következik. Gyi
ma nehezen akarta elhinni, hogy befe
jeztem a siketfajdkakas vadászatát, de
azért lerohant Jóskáért... így bőven ma
radt időm, hogy a történteket értékel
jem.
De ez már egy új történet, amelyet a
következő részben olvashatnak el.

Csekő Sándor

KINEK AZ ERDEKE?
Öt évvel ezelőtt ugyancsak ki voltunk
„akadva” , amikor életbelépett a fegy
vertartási rendelet, amikor minden va
dásznak minden puskáját kötelezően
műszaki vizsgálatra kellett vinnie.
Hosszú sorok kígyóztak a FÉG portája
előtt, volt aki már hajnalban beállt a
sorba, hogy egy nap alatt túl legyen a
pénztárcánkat sem kímélő tortúrán. A
csöndes morgolódás, folyamatos cikkezésünk... és a hatalom „belátása” ... má
ra sem változtatott sokat a helyzeten.
Annak ellenére, hogy tavaly módosítot
ták a polgári kézilőfegyverek, gáz-,
riasztó- és légfegyverek, lövőkészülé
kek, valamint ezek lőszereinek vizsgá
latáról szóló rendeletet - az 5 év letelt, s
mi vadászok ismét állhatunk sorba fegy
vereinkkel a műszaki vizsgálat elvégez
tetése miatt, illetőleg a rendőrségek ab
lakai, asztalai előtt, hogy a fegyvertar
tást megújítsák könyvecskéinkben.
A lelkiismeretes vadászok már az év
első negyedévében Jelfegyverkezvén”
elzarándokoltak a valamikori FEG por
tájához és átadták fegyvereiket az idő
közben kft.-vé alakult Kézi Lőfegyvervizsgáló Hivatal szakembereinek... és
„kiperkálták” a tavalyelőtt áprilisban
megállapított díjakat.
1914. július 15-én az európai fegy
vergyártók döntöttek arról, hogy a pia
cuk és nem utolsósorban a polgári, tehát

az önvédelmi és vadászfegyverek hasz
nálóinak védelmében aláírnak egy kon
venciót, amely egységesíti a különböző
országok vizsgálati módszereit. Acél az
volt, hogy csak olyan fegyvert lehessen
használni, amelyet nemzetközileg elis
mert próbajellel láttak el. Magyarország
is csatlakozott ehhez a nemzetközi
egyezményhez és azóta nálunk is „vizs
gáztatják” azokat az új fegyvereket,
amelyekben nem szerepel a tagorszá
gok próbajele, illetőleg időszakosan
műszaki vizsgálatnak kell alávetni min
den fegyvert.
1969. július 1-jén Brüsszelben szü
letett meg az új nemzetközi (C.I.P.)
konvenció, amely - éppen magyar ja
vaslatra - már nem csak a fegyverese,
hanem az ezekből kilőhető lőszerek
vizsgálatára is kiterjed. A hazai - ér
vényben lévő - fegyvertartási rendele
teknek és vizsgálati módszereknek, eh
hez a konvencióhoz kell igazodniuk, et
től nem térhetnek el... legfeljebb azok
nál a pontoknál lehet „nemzeti sajátos
ság” , amelyeket a konvenció nem sza
bályozott.
Nos, a minden fegyverre egyformán
kiterjedő 5 (!) éves kötelező vizsgálat
ilyen magyar „sajátosság” , amellyel
még a szakemberek sem értenek/értettek
egyet... olyan politikai döntés volt, mely
alkalmasnak tűnt az állami bevételek

növelésére. Igen ám, de az állam - adott
esetben az Ipari Kereskedelmi és Ide
genforgalmi Minisztérium - igyekezett
megszabadulni jó néhány tevékenységé
től, hogy csökkenthesse a „tisztviselők”
létszámát. így került sor a hivatal káeftésítésére, azaz a teljes állami tulajdonban
maradó gazdasági vállalkozást, a Polgá
ri Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló
Kft.-t - mint egyetlen erre illetékes, a
C.I.P.-nek is tetsző vállalkozást - a mi
nisztérium kijelölte a fegyverek és lő
szerek vizsgálatára és tanúsítására.
(Csak zárójelben: Belgiumban Liege-ben - a belga király tulajdonában
van a C.I.P. mérőállomás, Spanyolor
szágban - Eibarban - az ottani „iparka
mara” felügyeli, Franciaországban
Saint-Etiene-be hordják az egész or
szágból a fegyvereket vizsgálatra,
Ausztriában Bécsben és a fegyvergyár
tásáról híres Ferlechban működik mérő
állomás. Németország a kivétel, ahol a
szövetségi kormány ellenőrzése alatt
több tartományban - államban - és a volt
NDK-ban működtetnek C.I.P. jogosítvá
n y t önálló próbajelű mérőállomást.)
A kft. - ellentétben a korábbi, nagy
betűs Hivatallal - máris több témában
rugalmasnak bizonyult. Információink
szerint dolgozik azon a javaslaton, hogy
megszűnjön ez a minden fegyverre
egyaránt érvényes 5 éves „őrület” . Azt

kívánják javasolni, hogy a sörétes fegy
vereket 10 évenként, a vegyes csövűeket
15 évenként, a golyós puskákat 20 éven
ként kelljen a tulajdonosoknak kötelező
en műszaki vizsgálatra bemutatniuk. V i
szont a puskák eladásánál, tulajdonoscseréjénél -az új tulajdonosok védelmé
ben - a régi tulajdonos csak akkor vál
hatna meg fegyverétől, ha az eladás,
ajándékozás stb. előtt friss műszaki ta
núsítványt mellékel a fegyver mellé. A
gondolat jó, logikus... remélhetően a
rendeletalkotók tetszését is előbb-utóbb
megnyeri!
A kft. érdeme, hogy a tevékenységét
valódi szolgáltatásnak tekinti, azaz egy
re több olyan elképzelést igyekszik
megvalósítani, amelyek a megrendelők
kényelmét szolgálják. Ennek jegyében
zajlott le a költözködés, egy szinte va
donatúj mérőállomás kialakítása, a nyil
vántartás számítógépre vitele, bekap
csolódás az Internet hálózatába... és a
sor még nem ért véget.
Számunkra, vadászok és fegyvertar
tók számára ezek mind jó hírek, s ha to
vábbra sem emelkednek a fegyvervizs
gálat díjai, hiszen minden puskát már
nem kell tormentálni. nagy lőportartal
mú, speciális lőszerekkel túlbiztosítottan próbára tenni... akkor megértőbben
tudjuk elfogadni az „emberszabású”
változásokat.
ess

EGY REGI KISERLET FELUJITASA
M ár több évtizeddel ezelőtt kezdett
foglalkoztatni az a jelenség, hogy az
európai gímszarvas élőhelyétől füg
gően növeszti kapitálisra agancsát,
vagy fejéke satnya marad.
A szarvast vizsgáló magyar szer
zők közül Szederjei Ákos leginkább
az agancs különféle formáival vesző
dött. Szinte követhetetlenül sok tájjel
legű agancsformát (törzset) írt le, Szunyoghy János professzor ezzel szem
ben a szarvas biológiájára koncentrált
és tagadta, hogy annyi tájjellegű
agancsforma létezne. Felvetett kérdé
seimre végtére is egyik szerzőtől sem
kaptam érdemi választ. Önálló pró
bálkozásba fogtam hát, tisztázandó az
agancsépítés kérdéseit. Ehhez partnert
találtam a Veszprémi Vadaspark akko
ri igazgatójában. Kasza László úrban.
A következő gondolatmenet volt az
alapja a szigorú biológiai kérdésfelve
tésnek.
A szarvas a Kárpátoktól Skóciáig
megtalálható, és agancsának mérete
csökken azon mértékben, minél nyu
gatabbra él a Kárpátok vonulatától és

minél intenzívebb az erdőművelés, a
monokultúrára való törekvés.
Az erdőművelés során a faanyagot
elhordják, vele együtt egy idő után a
mineráliák is elfogynak a talajból, a
tarvágások földjét pedig szinte ellenál
lás nélkül kilúgozza az esővíz. Az élet
hez a táplálékokon kívül vitaminok és
enzimek, biokatalizátorok szüksége
sek. Ezeknek a hatócsoportja rendsze
rint egy-egy ritka nyomelem. Hiánya a
katalizált folyamat zavarával jár. Kü
lönösen azok a testépítő szövetek
szenvedik meg a nyomelem-vitamin
hiányt, amelyek megújulása gyors (le
építés, felépítés, pótlás). Jelen esetben
a vedlés és az agancsváltás.
A veszprémi állatkertben a bika le
vetett agancsát hasonlítottuk össze a
nyalósóba kevert nyomelemek adása
után növesztett agancsával. Az ered
mény demonstratív volt. Az agancs
kortikális rétege megvastagodott és a
satnya agancs minden kilogrammjá
hoz kétszáz gramm feletti súlygyara
podás járult.
Felújítottuk a kísérletet az állat

kertben és kerestünk olyan vadgazda
ságot, ahol egy-egy bizonyos szarvas
bika levetett agancsát össze lehet ha
sonlítani a sóadás utáni levetett
aganccsal.
A kísérletnél a befektetés szinte
filléres volt, csak a törődés, a jól elke
vert koncentrátum kirakására, az
agancsgyűjtés pontosságára kell oda
figyelni. A nemzetközi irodalom,
amelyet az információs hálózatból le
hívtunk, elég gyér volt, a nyomele
mek arányát az emberre, tehát meleg
vérű élőlényekre vonatkoztattam. T i
zenhárom biológiailag aktív kation,
illetve néhány anion szerepel a listán.
Legtöbbjük szerepe jól ismert, néhány
- például a szelén - szerepe a közel
múltban tisztázódott.
Elméletem igazolását látom egye
bek között abban is, hogy az erdőben
élő őzek agancsa nálunk (értesülésem
szerint másutt is) gyenge. Kapitális
agancsokat ott zsákmányolnak, ahol
az őzek, amint mondják „mezeiek” .
Ahol a talaj erőteljes műtrágyázása,
tehát a mineráliák visszapótlása a me
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zőgazdaságban folyamatos. A termé
szet, jelen esetben a termőtalaj kizsa
rolása miatt visszaüt, csak rá kell fi
gyelnünk.
Végezetül annyit még el kell mon
dani, hogy akkoriban felvetésemmel a
M ÉM vadászati főosztályának vezető
ura mindezekkel nem értett egyet.
Nem a probléma volt tőle idegen, sőt
a gondolatot is életrevalónak tartotta.
Amit kifogásolt, az ennek a kérdésnek
az olyan megközelítése volt, hogy a
külföldi vadászok a „mesterségesen”
növesztett agancsokért nem fognak
idejönni vadászni. Ennek a mestersé
ges szónak cáfolata volt az a sok-sok
levél, melyet a kísérlet Szt. Hubertus
folyóiratban való publikálása után
kaptam német vadgazdaságoktól, és
kérték a módszer átadását.
Véleményem ma talán még szilár
dabb abban a kérdésben, hogy a talaj
ból eltűnt fontos mineráliákat valaho
gyan pótolni kell. A nyalósóba való
elhelyezése ezen anyagoknak talán a
legoptimálisabb volna.
dr. Saáry Gyula

HOGY VAN?

M A G Y A R Á N ^ ^

Bármennyire is divat manapság a króni
kus emlékezetkiesés. nem eshetünk ab
ba a hibába, hogy ne köszöntsük illő
tisztelettel azokat a köztünk élő ..Nagy
Öregeket” , akik erőt. fáradtságot nem
kímélve tettek a magyar vadgazdálko
dás képzeletbeli asztalára is maradandó
értékeket. Dr. Györffy Lajos állatorvos
- és szenvedélyes vadász - a múlt év
végén töltötte be hetvenedik életévét,
így emlékezik a hazai fácántenyésztés
fénykorára:
*
Hivatalosan 1947-ben kaptam az
zott számú lőtt vadat az Országos Állat
első vadászjegyemet, de már azt meg
előzően édesapám mellett megtanultam
egészségügyi Intézetnek meghatározott
időpontokban beküldeni vizsgálat cél
a vadászat minden csínját-binját. Az
jából. így átfogó képet kaptunk a vad
egyetem elvégzése után az Országos
egészségügy országos helyzetéről. Ma
Állategészségügyi Intézet Járványügyi
Osztályán dolgoztam, és egy éppen ak
ez a rendszer már nem működik, mert a
tuális FM átszervezés alkalmával aján
beküldőnek meg kell fizetni az igen
lották fel a MAVOSZ fóállatorvosi állá
magas vizsgálati díjat, ezért inkább
nem küldenek semmit.
sát. A vadegészségügy ekkor kezdett
szervezetté válni, mikor is a vadászó ál
Sikerült leállítanom és megszüntet
nem a mezei nyulak úgynevezett köte
latorvos kollégákkal igen hamar jórészt lelkesedésből - egy jól működő
lező vérfrissítését is, mert az egyes te
rületre kiengedett tíz-tizenöt nyúl nem
országos hálózatot sikerült beindítani.
jelentett semmilyen genetikai előreha
1968-ban indult a MAVOSZ első fá
ladást. viszont sokat ártott a tularémia
cánprogramja, amelynek sikerét azóta
sem sikerült felülmúlni. A jó eredményt
elterjesztésével.
nem is annyira a pénzügyi támogatás
Szívügyem volt a vadászkutya ügy
is, mely annak idején majdnem hogy
segítette, hanem az. hogy sikerült meg
nyerni mind a hivatásos, mind a sport
tiltott ügy volt a MAVOSZ-nál. Néhai
vadászok népes táborát. Lelkesedésben
Korccz Bandi kollegámmal csak titok
nem volt hiány, sorra indultak a szak
ban tudtunk eleinte egy-egy verseny
tanfolyamok, és nem is maradt el az
vagy kiállítás alkalmával némi segítsé
eredmény! Ezt megelőzően vezettük be
get adni. később azonban sikerült a ve
a kártevők gyérítését Phosdrinnal in
zéreket meggyőzni arról, hogy eb a va
jektált tojással, mely az én „szabadal
dász kutva nélkül.
Sajnos nyugdíjasként a hétvégi
mam” volt. Az intenzív módszerek
rendszeres vadászatokat abba kellett
mellett már akkor és azóta is töretlen
híve vagyok a természetszerű félvad te
hagynom, mert a megemelkedett utazá
si költségek miatt ezt csak módjával en
nyésztésnek kotlóval, de ha kotló nincs,
gedhetem meg magamnak. Saját lakhe
akkor tökéletesen megfelel e célra a
lyén senki sem lehet próféta, még a va
kappan is! Azt hiszem, újra fel kellene
fedezni ezeket a módszereket, mert iga
dászatban sem. s mivel Bácsalmáson
zi vadászfácánt csak így lehet nevelni,
lakom, apróvadra szülőhazámban, Túrkeviben, nagyvadra pedig Egyházasnem is beszélve arról, hogy a mai ener
keszőn vadászom.
giaárak mellett ez sokkal olcsóbb is!
Úgy gondoljuk - bizonyára nem
Természetesen a régi módszer csak úgy
vagyunk egyedül -, hogy manapság
lehet eredményes, ha újra kiadjuk a fél
sokmindenben hasonló a helyzet a hat
vad fácán- és fogolynevelés tech
vanas évekbelihez, mert a változások
nológiájának módszerét, megteremtve
miatt jócskán megritkult a vad, tenni
ennek állategészségügyi és finanszíro
zási hátterét is. Ma már sokan nem tud
kell értük, mert a „fácán nem traubiszóda” , nem a természet ajándéka ma
ják, hogy annak idején a MAVOSZ
napság: Ehhez nélkülözhetetlen volna a
vissza nem térítendő támogatást adott a
NAGY ÖREGEK tudása, tapasztalata,
vadásztársaságoknak, s ez nagymérték
mert ezek eredményéből élünk még ma
ben segítette a széles körű elterjedését
is! Ez nem csak „az ügynek” tenne jót,
is! Azt hiszem, bízvást korát megelőző
hanem nekik is bizonyára jólesne, ha
nek lehet mondani azt az általam meg
•nem feledkeznének meg róluk, hanem
szervezett - ma biomonitoros rendszer
ahol csak lehet, kérnék a segítségüket,
nek nevezett - módszert, hogy a MA
mert a szakmai tudást, tapasztalatot mel
VOSZ pénzügyi támogatásával az or
lőzni nem hiba, hanem egyenesen bűn!
szág egész területéről minden vadász-H társaságnak kötelező volt meghatáro-

Ecjy újsághír szólt arról, hogy a Pénzügyminisztérium rájött
vegre arra, hogy a normális magyar ember szinte egy árva
kukkot sem ért a szorgalmasan alkotott rendeleteikbol, mert
olyan hivatali bikkfanyelven íródott, amelyet önmagukon kívül
már senki nem ért meg. Példa erre a mindenki által jól ismert
adóbevallási útmutató, amely egyfelől semmilyen kiutat nem
mutat, másfelől jelentős hátrányok terhe mellett az olvasó szá
mára kötelező. A legújabb döntés szerint a rendeletalkotók egy
nyelvészt fognak alkalmazni, aki az egészet magyarról ma
gyarra fordítja, hogy végre azok is megértsék, akiknek be kell
tartaniuk.
Nagy fegyvertény ez, és csak az a csoda benne, hogy miért
kellett ehhez annyi évnek eltelnie a süketek párbeszéde jegyé
ben.
Nos, sajnálattal kell megállapítani, hogy ez még az FM-nek
eddig nem jutott eszébe, mert a rendeleteik nem sokban külön
böznek a pénzügyi tárcáétól. A szakzsargonnal jócskán meg
tűzdelt jogi bikkfanyelv ezenkívül alapjaiban sérti a magyar va
dász nyelvkincset is. Úgy gondolom, hogy a hazai vadásznyelv
ismerete, művelése, gazdagítása, fenntartása sajátos módon
fémjelzi a vadászati kultúránkat, de magát a vadászat kulturált
ságát is. Ne felejtsük el, hogy akár kezdő, akár gyakorló va
dász valaki, csak sok-sok olvasás után tudja bemagolni a kü
lönböző újdonságokat, lévén a többség bízvást törvenytisztelő
állampolgár. Eközben azonban óhatatlanul megfertőződik a
bürokrácia nyelvezetétől, és minél jobban belemélyül, egy idő
után azt veszi észre, hogy senki emberfia meg nem érti, mit is
akar mondani. A hivatali nyelvezet bizonyára arra törekszik,
hogy a leírtak minden esetben igazak legyenek, vagy adott
esetben rá lehessen húzni valamire. Ezzel szemben a gyakor
latban éppen az ellenkezője történik, példa erre az értelmezé
sek „értelmezései”, amelyek során esetleg homlokegyenest
má$ jön ki, mint ami az eredeti szándék volt.
Úgy gondolom, minden vadászembernek kötelessége az
árnyalt és rendkívül gazdag vadásznyelvünket elsajátítani,
használni és megmenteni a ráterpeszkedő és mindenképpen
leépült, szegényesebb hivatali nyelvezettől. Ehelyütt nincs
mód a részletekbe belemenni, csupán néhány példát említe
nék az egyik legfrisebb nyelvi merénylethalmazból. A
„golyóérett” fogalma helyett - mivel erről az őzbakot, szarvas
bikát nem lehet megkérdezni - sokkal szebb, helyesebb és eti
kusabb az „érett" kifejezés használata. A „dámszarvas" a va
dásznyelvben egyszerűen dám, és kész. (Érdekes módon né
ha így is szerepei.) Nyelvünk árnyaltsága lehetővé teszi, hogy
különbségeket tegyünk, és ne láthassunk az őzbak fején „tró
feát" csak agancsot, amely csupán a lefőzés után válik - válhat
értelemszerűen - trófeává. Akkor, ha annak kikészítik. A trófea
- győzelmi jel ^ de csak abban az esetben nevezhető annak,
ha szabályos körülmények között ejtették el. Ezért nem lehet
„trófea" például egy autó által halálra gázolt őzbak agancsa, és
főként nem győzelmi jel egy vadorzó által legyilkolt állat bűnjel
ként lefoglalt bizonyítéka. Az etikus vadásznyelvben alapvető
szempont a vad iránt érzett tisztelet, szeretet és megbecsülés.
Nagy elődeink sírjukban foroghatnak a vadásznyelvünk elleni
hivatalos merényletek széles körű terjedésén. Kötelességünk
ennek a kincsnek a megmentése, talán még nem késő ezekért
szót emelni, mert ha már ránk ragad, végképp elterjed, nehéz
tőle szabadulni. Föl kell erre hívni mindezeken kívül a szakte
rület magas szintű művelőinek a figyelmét is, hiszen a nyelvi
környezetszennyezés ártalmai alól - sajnos - jószerint senki
nem tudja magát kivonni. Terjed, mint a nátha. Gondoljunk
csak az elmúlt rendszer termelési őrületeire, amikor például a
fácánra már nem vadászhattunk a „hivatalos nyelven”, hanem
„letermeltük", vagy ami már mindennek a teteje, „hasznosítot
tuk”. Nesze neked vadászetika! Egyelőre csak egy beláthatat
lan következményekkel járó jelenségről beszélhetünk,
amellyel szembe kell néznünk. Vitatkozzunk, vitassuk meg,
mert bőséggel akad tennivaló. Ennyivel tartozunk őseinknek,
önmagunknak és a minket követő generációknak is.
H. Zs.
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Fölszámolók figyelmébe
Az O M W kérésére állást foglalt az A P E H azoknak a vadásztársaságoknak
a segítésére, am elyek a m egszüntetés, illetve a felszám olás m ellett döntöt
tek. M iután bizonyára nincsenek kevesen - é s tagságuk létszám a is jelen
tős - fontos, hogy ne csak egy szűk csoport rendelkezzen a szükséges in
form ációkkal, hanem minden érintett, hiszen végtére is önm aguk is szerep
lői a folyam atnak, é s tagi jogon fölhívhatják a figyelm et az esetleg es
szabálytalanságokra, eljárási hibákra.

„A vagyonról való rendelkezés joga a
társadalmi szervezet legfelsőbb szervét
illeti meg. amely - a köztartozások és a
hitelezők kielégítése után - vagy az
alapszabályban, vagy külön határozat
ban rendelkezik arról.
Amennyiben a vadásztársaság vál
lalkozási tevékenységet is folytatott,
természetesen van társasági adókötele
zettsége, ennek részeként a társasági
adó megfizetésének kötelezettsége is
felmerül akkor, ha nem élhet az 1996.
évi L X X X I. törvény 20. § (1) bekezdés
a) pontjában biztosított adómentesség
lehetőségével.
A társasági adóra vonatkozó konk
rét kérdésen túlmenően felhívom szí
ves figyelmét az adózás rendjéről szóló
1990. évi XC1. törvény (Art.) mgszűnésre vonatkozó előírásaira, amely
szerint az adózónak 30 napon belül
adóbevallást kell tennie, ha megszűnik,
a megszűnés napjával, és az adóbeval
lás benyújtásával egyidejűleg az adót
is meg kell fizetnie [Art. 23. § (3) be
kezdés c) pont és Art. 2. számú mellék
let 1/1. pont].
Ugyancsak a megszűnéshez kap
csolódó kötelezettség a változás (meg
szűnés) 15 napon belüli bejelentése az
illetékes elsőfokú adóhatóságnál.
A vadásztársaságok megszűnéséig
- az erről szóló bírósági végzés jogerő

re emelkedéséig - ugyanakkor eleget
kell tenni az addig még fennálló esetle
ges adókötelezettség(ek)nek, így az
előírt időpontokig benyújtandó adóbe
vallási, adatszolgáltatási stb. kötele
zettségeknek.
Személyi jövedelemadó vonatko
zásában a vadászegyesület nem minő
sül társas vállalkozásnak (Szja. tör
vény 3. § 33. pontja), ezért az osztalék
ra vonatkozó rendelkezések nem alkal
mazhatók.
Az egyesület megszűntetésekor a
magánszemélynek juttatott jövedelem
a 28. § szerinti egyéb jövedelemnek
minősül. Az adóelőleget a kifizetőnek
az Szja. törvény 46. § (1) és (5 H 6 ) be
kezdéseiben foglaltak szerint kell meg
állapítani és levonni.
Természetben kapott vagyoni érték
esetén a természetbeni juttatásokra vo
natkozó rendelkezéseket kell alkal
mazni. Ebben az esetben a magánsze
mély olyan vagyoni értékhez (bevétel
hez) jut. mely után a kifizetőt terheli a
44%-os mértékű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Ezt az adót
azonban az Szja. törvény 69. § (2) be
kezdés e) pontja értelmében nem kell
megfizetni, ha az 1. sz. melléklet 7.3.
pontja szerinti jogcímen jut a magánszemély adómentesnek minősülő va
gyoni értékhez.”
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VADÁSZATSZERVEZŐ IRO D A
AGENZ1A Dl CACCIA
JA G D REISEN

A Pannonvad Kft. a kővetkező
csomagáras vadászatokat szervezi Erdélybe:
1 . H ajtóvadászat m edvére Nagyszeben környékén, szeptem ber 1-jétől
decem ber 31 -éig. 3 teljes vadásznap, 4 nap szállás és teljes ellátás va 
dászházban, összes szervezési költség - 1560 DM. 1 m edve elejtése,
függetlenül a trófeam érettől - 8400 DM.
2 . Zergevadászat a fogarasi é s a retyezati havasokban, vadászidény
szeptem ber 15.-decem ber 31. Ajánlott időpont október 15.-novem ber
15. között. 3 teljes vadásznap, 4 nap szállás és teljes ellátás vad ász
házban, 1 zerge elejtése (m ax. 100 C .I.C . pontos trófeával) - 3800 DM.
Zergén kívül m edve, farkas, vadkan, hiúz és vadm acska lőhető árjegy
zék szerinti áron.
3 . Érm es vadkanok vadászata Arad és Szeb en m egyében, augusztus
1-jétől 1 erős vadkan ejthető el les- és cserkelővadászaton, 6 nap szál
lás és teljes ellátás vadászházban, csom agár: 3203 DM.
U gyanitt neveltfácán-értékesítés és élőnyúl-fölvásárlás. 1012 B u d a 
pest. Várfok u. 15/b. T.: 175-4089, fax: 26/362-145, 30/335-654.

„STEFÁN
Szabadi Istvánt, a Szekszárd-Paksi Vizitársulat geodétáját
1990-ben döntés elé állították, áthelyeznék Nógrádba - kilép
vagy megy? Egy pillanat alatt eldöntötte, hogy nem költözik el
szülőföldjéről, és kilépett a cégtől. Mint gyakorló vadász pon
tosan ismerte a környék ellátási gondjait, mindenért a fővá
rosba kellett utazni, ha a vadászok vásárolni akartak, így azon
törte a fejét, hogyan lehetne ezen változtatni, esetleg egy kis
boltot nyitni?
1990 szeptemberében - a szekszárdi kereskedő házban Szabadiék családi vállalkozásában megnyílt a „Stefán" va
dászbolt, a következő év februárjában már fegyvereket és lő
szereket is árulhattak... és ezzel megoldották a Tolna megyei
vadászok ellátását.
Szabadi István azonban nem elégedett meg ennyivel, a bolt
nyereségét jó adag hitellel kiegészítve - öt évvel ezelőtt megvásárolt Szekszárdon egy régi házat, ahol egy vadász
centrum kialakításába kezdett. Itt kapott helyet a vadászbolt,
a teljeskörű fegyverjavító műhely, amelynek már van egy 50
méteres földalatti lőpályája, ide költözött a megyei trófeabírá
lat... és a Kossuth utcai centrum - a saját udvarán kialakított
autóparkolóval - fokozatosan a tolnai vadászok zarándokhe
lyévé vált. Nagyon sokan csupán beszélgetni ugranak be né
hány percre a boltba, ahol szinte minden fontosabb vadásza
ti hírhez hozzá lehet jutni...
A bolt forgalma az első négy évben dinamikusan fejlődött,
1994-től ez a fejlődés lelassult... már „csak" 15-20 százalékos
a forgalom növekedése. A vadászbolt csak „vadászias” árufé
leségeket tart, mint a Remington cég helyi képviselője fegyver
ből, lőszerből, ruházatból, könyvekből, festményekből, díszés ajándéktárgyakból rendkívül gazdag a választéka. Tettünk
egy próbát, Éva asszony - aki egy német nyelvű óvóda főisko
lai gyakorlatvezetői állását hagyta ott a bolt miatt - például 12es kaliberű vadonatúj sörétes puskából a Remingtonon kívül
további három márkából 11 típusú, 64 ezer forinttól 600 ezer
forint fogyasztói árú fegyvert rakott elénk... a használt fegyve
reket össze sem számoltuk. A vásárlók - föltehetően az ára
miatt - leggyakrabban a cseh puskákat keresik, a szekszárdi
„Stefán” Vadászbolt CZ golyós fegyverekből évente 80-100
darabot értékesít. A térségben ez a bolt látja el a Remington
termékek képviseletét, amelyek igen népszerűek.
A szekszárdi boltba, ha valaki ma betelefonál és rendel egy
fegyvert - a fegyverműhely jóvoltából másnap szerelve, be
lőve átveheti. Ha extra kívánsága van - Szabadiék annak tel
jesítésére is vállalkoznak. Skeet, toronykakas és futóvadlövő
pályát működtetnek Sióagárdon, ahol a megyei vadásznap
rendezvényeit és egyéb lóversenyeket is rendeznek.
Szabadi István sokoldalú, megszállott vadász most azt ter
vezi, ahogy az anyagi lehetősége engedi, a vadászcentrumot
tovább fejleszti. Szeretne egy színvonalas vadászklubot, eset
leg egy panziót is kialakítani, amely találkozóhelye lehetne a
Tolna megyei vadászoknak, pihenőhelye a külföldi vendégva
dászoknak, és műhelye a magyar vadászati kultúrának.

VADÁSZCENTRUM Stefán Kereskedelm i Kft.
□ Vadászbolt □ Fegyverjavító m űhely □ Lőpálya
□ Tereplőtér □ Trófeabírálat
7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon/fax: 74/319-609
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egyszerre nyújt kikapcsolódást, pihenést, szórakozást és vadászati lehetőséget vendégeinek.
A Balaton északi partján- Keszthelytől 6 kilométerre, az Afrika múzeum, Badacsony, Sümeg, Hévíz
közelében - Vonyarcvashegy legnagyobb szállodája
10 százalékos kedvezményt kínál a Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak
és családjainak az egyébként is kedvező áraiból:
VAL
2 AGYAS SZOBA TEUES ELLÁTÁSSAL

4500 FT/NAP
5900 R/NAP
7300 FT/NAP

31 500 FT/HET
41 300 FT/HI;T
51100 FT/HET

3 ÁGYAS SZOBA TEUES ELLÁTÁSSAL

5100 FT/NAP
7200 FT/NAP
9300 FT/NAP

35 700 FT/HÍ
50 400 FT/HÉ
65 100 FT/HÉ

4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL
4 ÁGYAS SZOBA FÉLPANZIOVAL
4 ÁGYAS SZOBA TEUES ELLÁTÁSSAL

6100 FT/NAP
8900 FT.’NAP
11700 R/NAP

L

ÖNVÉDELME SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES
VÁLASZTÉKAVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL
ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

42 700 FT/HÉT
62 300 FT/H£T
81 900 FT/HÉT

Minden szobához fürdőszoba, balkon tartozik, a szobákban tv, telelőn, hűtőszekrény, a szállodában
uszoda, söröző, billiárd és játékterem, valamint kondicionáló terem áll a vendéaek rendelkezésére.
A gyermekek részére 4éves korig minden ingyenes, 4-12 éves korig20% a kedvezmény
i ráesőrészből. Kéthetesrendeléseseténa másodikhétből további 10%engedményt
ad a szálloda tulajdonosa - Bodnár Tibor egykori sportlövő világbajnok,
egyeztetés alapján - vadászati ic
i- a vadászjeggyel
Előzetes egyeztet
[is biztosít a
rendelkező
ró vad
vadászok részérevadászati lehet

VÁLLALJUK MINDENFÉLE FEGYVER JAVÍTÁSÁT, FEGYVERVIZSGÁRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.
CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST,
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. (ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN)
TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 06-30/421-839.
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

8314 Vonyarcvashegy
Arany J. u. 9.
Telefon: 83^348-036.037
Telefon és fax: 83349-513
Mobil: 30/470-649
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1997. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY
AZ ORSZÁGOS MAGYAR
VADÁSZKAMARÁRÓL
Az országgyűlés abból a célból, hogy a hivatásos és a sportvadászok önkormányzati
elveken alapuló, köztestületi formában működő szakmai szervezete szervezze
és intézze a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, to
vábbá elismerve a vadászok szakmai önkormányzathoz való jogát,
a következő törvényt alkotja:
b) a kamara szervezetére és szerveinek működésére
vonatkozó szabályokat;
c) a testületi szervek, valamint a tisztségviselők feladat- és hatáskörére, választásuk módjára, megbízatá
suk időtartamára vonatkozó szabályokat;
d) a kamara gazdálkodására vonatkozó alapvető sza
bályokat;
e) mindazokat a kérdéseket, amelyeket e törvény az
alapszabályba való felvételre utal.

I. F E JE Z E T

Á LTA LÁ N O S R E N D E L K E Z É S E K
l.§

(1) Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiak
ban: kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá ál
talános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó
köztestülete.
(2) A kamara a feladatait
a) a megyékben és a fővárosban működő területi
szervezetei (a továbbiakban együtt: területi szervezet),
valamint
b) országos szervezete
útján látja el.
(3) A kamara területi szervezetei, valamint országos
szervezete jogi személyek.
(4) A területi szervezet elnevezésében utalni kell an
nak illetékességi területére.
(5) Az országos szervezet székhelye: Budapest.
(6) Az országos szervezet jogosult a Magyar Köztár
saság címerének használatára.
(7) A „vadászkamara” elnevezés használatára, vala
mint az e törvényben írt közfeladat ellátására kizárólag a
kamara jogosult.

II. F E JE Z E T

A K A M A R A FELA D A T A I
3. §

A kamara:
a) képviseli és védi a vadászati tevékenység gyakor
lásával összefüggő ügyekben a hivatásos és sportvadá
szok általános szakmai érdekeit, testületeinek tekinté
lyét, valamint a hivatásos vadászok hivatásukból eredő
jogait;
b) véleményt nyilvánít
ba) a vad védelmét, a vadgazdálkodást, valamint a
vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogsza
bályokról,
2. §
bb) az illetékes oktatási intézményekkel együttmű
A kamara alapszabály szerint működik. Az alapsza ködve a hivatásos vadászképzés, valamint a szakmai to
vábbképzés követelmény szintjéről,
bály tartalmazza, illetőleg meghatározza:
a)
a területi szervezetek, valamint az országos szerve c) megalkotja a vadászat rendjének vadászetikai sza
zet elnevezését és székhelyét;
bályait;
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(2) A területi szervezet ellátja az e törvényben, vala
mint az alapszabályban hatáskörébe utalt kamarai fel
adatokat.
(3) A területi szervezetben a hivatásos, valamint a
sportvadászok számára külön-külön kamarai osztályt
kell alakítani.
(4) A tagfelvétel alkalmával a kérelemben meg kell
jelölni, hogy a kamara tagja melyik kamarai osztályba
kéri felvételét. A hivatásos vadászok kamarai osztályá
ba csak olyan személy kérheti felvételét, akit hivatásos
vadászként vesznek nyilvántartásba. A kamara tagja - a
felvételek teljesítése esetén - kérheti a kamarai osztály
ban meglevő tagságának a megváltoztatását.

d) közreműködik a vadászvizsga részletes tartalmi
feltételeinek kialakításában;
e) gondoskodik a vadászvizsga lebonyolításáról;
f) etikai eljárást folytat le a kamara etikai szabályait
megszegő tagjával szemben;
g) a kamara tagjairól névjegyzéket (a továbbiakban:
névjegyzék) vezet és erről statisztikai adatokat szol
gáltat;
h) kiállítja - a külön törvényben meghatározottak
szerint - a vadászjegyet;
i) eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál a jo 
gosulatlanul vadászokkal szemben;
j) elősegíti a hivatásos vadászok szakmai tevékenységé
nek magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek
elsajátítását, és ezzel összefüggésben meghatározza a kö
telező szakmai továbbképzésen való részvétel feltételeit;
k) belföldi, illetőleg külföldi szakmai kapcsolatokat
létesít illetve tart fenn;
1) kezdeményezi az illetékes szervnél kitüntetés ado
mányozását;
m) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a
hatáskörébe utal.

6 .§

(1) A területi szervezet képviseleti szerve a területi
küldöttgyűlés.
(2) A küldöttgyűlésbe a küldötteket négy éves időtar
tamra a kamarai osztályokban választják. A hivatásos va
dászok kamarai osztályában minden megkezdett tíz tagon
ként, továbbá a sportvadászok kamarai osztályában - az
alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - minden meg
4. §
kezdett ötven tagonként kell egy-egy küldöttet megválasz
(1) A kamara tagjairól területi szervezetei útján név tani. Küldött csak az érintett kamarai osztály tagja lehet.
(3) A küldöttválasztás részletes szabályait a kamara
jegyzéket vezet. A névjegyzékben fel kell tüntetni a ka
alapszabálya határozza meg. Az alapszabályban rendel
mara tagjának:
kezni kell a kamarai osztályok összehívásának, továbbá
a) családi és utónevét, lakóhelyét;
üléseik és határozathozataluk eljárási rendjéről.
b) állampolgárságát;
(4) A kamarai osztály ülését - az alapszabály eltérő
c) születési helyét és idejét;
rendelkezése hiányában - legalább kétévente össze kell
d) vadászjegyének számát;
hívni. A kamarai osztály ülését akkor is össze kell hívni,
e) fegyvertartási engedélyének számát;
ha az osztály tagjainak tíz százaléka ezt írásban kéri. Az
0 esetleges etikai vétségeit;
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a hi ülést a küldött, vagy a küldöttek által erre kijelölt sze
vatásos vadász kamarai tagról vezetett nyilvántartás tar mély hívja össze. A küldött az ülésen a kamarai osztály
nak beszámol az általa végzett tevékenységről. A kama
talmazza:
rai osztály a küldött által a küldöttgyűlésen kötelezően
a) a hivatásos vadász szolgálati helyét;
képviselendő álláspontról is határozhat.
b) a vadászati hatóság által kiállított igazolásokat.
(5) A területi küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a
(3) A Kamara az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, vala
mint a (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokról éven küldöttek több mint a fele jelen van. Határozatképtelen
te adatokat szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási ség esetén - ha az alapszabály másként nem rendelkezik
- a tizenöt napon belül ismételten összehívott területi
Adattárnak.
küldöttgyűlés az eredetileg közölt napirendi pontok vo
natkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül ha
tározatképes.
III.
F E JE Z E T
(6) A területi küldöttgyűlés határozatait a szavazásra
jogosult jelenlévők több mint a felének az egyetértő
A KAM ARA SZER V EZETE
nyílt szavazatával hozza. Alapszabály az ügyek megha
tározott körében a határozatot minősített szótöbbség
A területi szervezet
hez, illetőleg az e törvényben foglaltakon túl titkos sza
vazáshoz kötheti.
5.§
(7) A területi küldöttgyűlést szükség szerint, de leg
(1) A megyékben és a fővárosban képviseleti, ügyin alább évente egyszer össze kell hívni. Az alapszabály a
téző szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendel területi küldöttgyűlés kötelező összehívásának más ese
teit is megállapíthatja.
kező területi szervezet működik.
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(8) A rendkívüli területi küldöttgyűlést az elnök hívja
össze saját hatáskörben vagy a tagság tíz százalékának
kérésére.
7.§
(1) A területi küldöttgyűlés az alapszabályban megha
tározott feladatok ellátására titkos szavazással területi
vezetőséget (a továbbiakban: vezetőség) választ, amely
az új vezetőség megválasztásáig látja el feladatait.
(2) A vezetőségbe tisztségviselőként
a) egy elnököt,
b) kamarai osztályonként egy-egy alelnököt,
c) egy titkárt,
d) az alapszabályban meghatározott számú vezetősé
gi tagot
kell megválasztani.
(3) Az alapszabály a (2) bekezdésben foglaltakon túl
más tisztségviselők választását is kötelezővé teheti.
(4) A vezetőség határozatképességére - a megismé
telt közgyűlésre vonatkozó szabály kivételével - és ha
tározathozatalának módjára a területi küldöttgyűlésre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(5) A területi szervezetet az elnök, akadályoztatása
esetén - az alapszabályban meghatározott körben és
módon - az alelnök képviseli.
(6) A titkár az alapszabályban meghatározott felada
tokat látja el.

b) az elnökségből,
c) a felügyelő bizottságból,
d) az országos etikai bizottságból [a b)-d) pont sze
rinti szervek a továbbiakban együtt: ügyintéző szer
vek]
e) vadvédelmi, vadgazdálkodási bizottságból áll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alapszabály
más ügyintéző vagy egyéb szerv, illetőleg szakmai bi
zottság felállításáról is rendelkezhet.
(3) Az országos szervezet tisztségviselői:
a) az elnökség tagjai,
b) a felügyelő bizottság elnöke,
c) az országos etikai bizottság elnöke,
d) a vadvédelmi, vadgazdálkodási bizottság elnöke,
e) az alapszabály szerint szervezett állandó bizottság
elnöke.
(4) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alapszabályban meghatározott számú alelnök,
c) a főtitkár,
d) a vadvédelmi, vadgazdálkodási bizottság elnöke,
e) a területi szervek elnökei.

11.§
(1) A kamara országos képviseleti szerve, a területi
küldöttgyűlés által a hivatásos vadászok kamarai osztá
lyában nyilvántartásba vett minden megkezdett ötven
tag után, a sportvadászok kamarai osztályában minden
megkezdett háromszáz tag után megválasztott küldöt
tekből (a továbbiakban: országos küldött) álló küldöttközgyűlés.
(2) A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tar
tozik:
a) a kamara alapszabályának, a szakmai irányelvek
nek, valamint a vadászetikai szabályzatnak a megalko
tása és módosítása,
b) országos szervezet tisztségviselőinek, az országos
etikai bizottság, a vadvédelmi, vadgazdálkodási bizott
ság valamint a felügyelő bizottság tagjainak a megvá
lasztása,
c) az elnökség, a felügyelő bizottság, valamint a vad
védelmi, vadgazdálkodási bizottság éves beszámolójá
nak az elfogadása,
d) a kamara éves költségvetésének, ennek részeként a
kamarai tagsági díjnak a megállapítása, a tagsági díjból
származó bevétel - a területi szervezet és az országos
szervezet közötti - megosztása arányának, valamint a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az el
fogadása,
e) minden olyan ügy, amelyet e törvény vagy az alap
szabály a küldöttközgyűlés hatáskörébe utal.
(3) A küldöttközgyűlés összehívására a területi kül
döttgyűlésre vonatkozó rendelkezések irányadók azzal,
hogy a területi vezetőségen az elnökséget, a területi

8.§
A területi közgyűlés az alapszabályban meghatáro
zott számú, de legalább három tagból álló területi etikai
bizottságot választ. A választás során biztosítani kell az
egyes kamarai osztályok megfelelő képviseletét. A terü
leti etikai bizottság elnökét - annak tagjai közül - a te
rületi közgyűlés választja meg.

9.§
(1) A 6-8. §-okban meghatározott szerveken kívüli,
további szervek megalakításáról az alapszabály rendel
kezik.
(2) Amennyiben az alapszabály a területi szervezet
nél vadvédelmi, vadgazdálkodási bizottság felállításá
ról rendelkezik, a bizottság elnöke vezető tisztségvise
lőként a vezetőség tagja.

Az országos szervezet

10. §

t

(1) Az országos szervezet a kamara
a) országos képviseleti szervéből,
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szervezetnél nyilvántartásba vett tagon az országos kül
döttet kell érteni.
(4) A küldöttközgyűlés határozatképességére a terü
leti küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irány
adóak. A küldöttközgyűlés ülésein az országos szerve
zet tisztségviselői - amennyiben nem küldöttek - ta
nácskozási joggal vesznek részt.
(5) A küldöttközgyűlés határozatait a szavazásra jo 
gosult jelenlévők több mint felének egyetértő nyílt sza
vazatával hozza. Az alapszabály elfogadásához és mó
dosításához a szavazásra jogosult jelenlévők kétharma
dának egyetértő szavazata szükséges.
(6) A küldöttközgyűlés a törvényben, illetve az alap
szabályban meghatározott feladatok ellátására - a terü
leti szervek elnökei kivételével - megválasztja az orszá
gos szervezet tisztségviselőit, valamint az alapszabály
szerint szervezett állandó bizottság tagjait.

(2) Az országos etikai bizottság:
a) javaslatot tesz a vadászetikai szabályzatra;
b) lefolytatja a területi etikai bizottság határozata el
len benyújtott másodfokú etikai eljárást;
c) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb fel
adatokat.
(3) A felügyelő bizottság ellenőrzi a kamara működé
sére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vo
natkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülé
sét az országos, illetve a területi szerveknél és tisztségviselőknél. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottságot
megillető jogosultságokat az alapszabály határozza meg
azzal, hogy a felügyelő bizottság részére tájékoztatás
adásának kötelezettségét nem korlátozhatja.
(4) A vadvédelmi, vadgazdálkodási bizottság:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a vadállomány
védelmével, a vadgazdálkodással kapcsolatos szabá
lyok érvényesülését, javaslatot tesz a szükséges intézke
dések megtételére.
b) kapcsolatot tart a vadvédelemmel, a természetvé
delemmel és az erdővédelemmel foglalkozó érdekkép
viseleti és egyéb szervekkel.
(5) Az országos etikai bizottság, a vadvédelmi, vad
gazdálkodási bizottság, valamint a felügyelő bizottság
ügyrendjét saját maga állapítja meg.

12. §
(1) Az elnökség ellátja mindazokat a feladatokat, ame
lyeket e törvény, az alapszabály, illetve a küldöttközgyű
lés részére meghatároz. Az elnökség kizárólagos hatás
körébe tartozik, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével:
a) a küldöttközgyűlés üléseinek összehívása,
b) a tagsági viszony felfüggesztését, illetve megszű
nését elrendelő határozat elleni fellebbezés elbírálása,
feltéve, ha azt nem etikai eljárás keretében hozták,
c) a 3. § b) pontja szerinti véleményezési jog gyakor
lása,
d) törvény, illetve az alapszabály által meghatározott
egyéb kamarai feladatok ellátása.
(2) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó ha
táskörök gyakorlását a küldöttközgyűlés magához von
hatja, illetve azok gyakorlásának szempontjait megha
tározhatja.
(3) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyed
évente ülésezik.
(4) Az elnökség határozatképességére és határozatho
zatalára a 6. § (5 M 6 ) bekezdésében foglalt rendelkezé
sek az irányadók.
(5) A kamarát az elnök, akadályoztatása esetén - az
alapszabályban meghatározott körben - az alelnök kép
viseli.
(6) A főtitkár az alapszabályban meghatározott kör
ben képviseli a kamarát, továbbá ellátja az alapszabály
ban meghatározott feladatokat.

IV .

F E JE Z E T

A T A G SÁ G I V ISZ O N Y
A tagsági viszony keletkezése
14. §

(1) A kamarai tagsági viszony létesítése - az e tör
vényben foglaltak alapján - kötelező. A kamara tagjá
nak kell tekinteni azt a személyt, aki érvényes vadász
jeggyel rendelkezik. A tagsági viszony - ha e törvény
másként nem rendelkezik - a vadászjegy kiállításával
keletkezik.
(2) A kamara az alapszabályban meghatározott feltéte
lekkel pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagságot létesíthet.
(3) Nem állítható ki vadászjegy az etikai büntetés
jogerőre emelkedésétől számított két évig annak a sze
mélynek, akivel szemben „kizárás” etikai büntetést al
kalmaztak.
(4) Elutasítható a vadászjegy kiadása iránti kérelme
annak a személynek, akivel szemben olyan etikai kifo
13. §
gás merül fel, amely kamarai tag esetében a tagsági v i
szony felfüggesztését, illetőleg kizárás etikai büntetést
(1) Az országos etikai bizottság, a vadvédelmi, vad vonna maga után, feltéve, ha az elutasítás okaként meg
gazdálkodási bizottság, illetőleg a felügyelő bizottság jelölt cselekmény vagy mulasztás elkövetésétől két év
annak elnökéből, valamint az alapszabályban meghatá még nem telt el. A vadászati, az erdészeti, valamint a
rozott számban megválasztott további tagokból áll.
természetvédelmi hatóság hatósági feladatokat ellátó
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dolgozójának vadászjegy kiadási kérelme ezen okból
csak az illetékes miniszter hozzájárulásával utasítható
el. Amennyiben az illetékes miniszter nem járul hozzá a
vadászjegy kiadási kérelem elutasításához, a kamara
köteles az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt na
pon belül a vadászjegy kiadásáról gondoskodni. Ezt kö
vetően a vadászjegy késedelmes kiállításából eredő ká
rért a kamara a polgári jog általános szabályai szerint
felel.
(5) Az a személy, akinek vadászjegy kiállítási kérel
mét nem a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével bírálták el, az erről szóló indokolt írásbeli
határozat ellen, annak kézhezvételétől számított har
minc napon belül fellebbezhet az országos szervezet
elnökségéhez, amely azt a benyújtástól számított ki
lencven napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító
határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre
vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a
bírósághoz. A bíróság a megtámadott határozatot meg
változtathatja.
15. §
(1) A vadászjegy kiadása iránti kérelemmel egyidejű
leg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a kamarai tagsági díjat az alapszabályban meghatá
rozott módon megfizeti,
b) a kamara alapszabályában foglaltakat magára néz
ve kötelezően elismeri.
E nyilatkozat hiányában a vadászjegy kiállítása meg
tagadható.
(2) A vadászjegy kiadására irányuló eljárásban nem
vehet részt az a személy, akitől az ügy tárgyilagos meg
ítélése nem várható el, továbbá az, aki a kérelmezőnek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].
(3) A névjegyzékben feltüntetett adatok helyessége
elleni jogorvoslatra a 14. § (5) bekezdésben foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni.

szakmai továbbképzésen való eredményes részvételt
nem tudja igazolni, legfeljebb a továbbképzésen való
eredményes részvételig.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszony
ból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel, és
erre az időtartamra a vadászjegyet, valamint a hivatásos
vadász szolgálati naplóját és jelvényét be kell vonni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett
tagsági viszonyt a vezetőség a tag kérelmére állítja
helyre, a b)-d) pontok alapján felfüggesztett tagsági vi
szony pedig az ott megállapított időtartam lejártát köve
tő napon áll helyre, amelyet a tagnak írásban be kell je
lentenie.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a tagsá
gi viszony felfüggesztése helyett legfeljebb hat hónapra
bevonható a vadászjegy, a hivatásos vadász szolgálati
igazolványa, valamint jelvénye.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogerős ítéletről
az eljáró bíróság az illetékes területi szervezetet tájé
koztatja.
(6) A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvé
delmi hatóság hatósági feladatokat ellátó dolgozójának
tagsági viszonya az (1) bekezdés d) pontja szerinti ok
ból nem függeszthető fel.

A tagsági viszony megszűnése
17. §

(1) Megszűnik a tagsági viszonya annak a tagnak,
a) aki meghalt,
b) aki a tagsági viszonyáról lemondott,
c) akit a (2) bekezdésben foglalt indokok alapján zár
tak ki a kamarából,
d) aki jogerősen „kizárás” etikai büntetésben része
sült,
e) aki tizenkét hónapot meghaladóan nem fizeti a tag
díjat, és a területi szervezet vezetőségétől fizetési ked
vezményt nem kapott.
A tagsági viszony felfüggesztése
(2) A vezetőség indokolt írásbeli határozatával ki kell
zárni a kamarából azt a tagot, akit
a) jogerősen egy évet meghaladó végrehajtandó sza
16. §
badságvesztésre ítéltek,
(1) A vezetőség írásban indokolt határozattal - a (4) b) bíróság jogerősen a hivatásos vadász foglalkozás
bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - felfüggeszti a tól végleges hatállyal eltiltott, továbbá
c) aki már nem felel meg a tagsági viszony létesítése
tagsági viszonyát annak a tagnak,
feltételeinek.
a) aki azt kéri;
b) akit a bíróság jogerősen egy évet meg nem haladó
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eset
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a szabadság- ben a határozathozatalra és a jogorvoslatra az etikai el
járásra vonatkozó szabályok irányadók.
vesztés időtartamára;
(4) A (2) bekezdés alapján hozott határozat elleni jog
c) akit a bíróság a hivatásos vadászként történő fog
lalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltott, az orvoslatra a 14. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezé
seket kell alkalmazni.
eltiltás időtartamára;
d) aki az alapszabályban meghatározott időközön
(5) Azt a személyt, akinek tagsági viszonya az (1) be
ként, valamint az ott meghatározott módon szervezett kezdés b) pontja alapján szűnt meg, kérelmére a tagfel
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vételre egyébként illetékes vezetőség ismét felveszi a
kamara tagjai közé.
(6) Az a személy, akinek tagsági viszonya kizárás mi
att szűnt meg, kérelmére - az alapszabályban meghatá
rozott feltételek teljesítése esetén - a kamara tagjai kö
zé ismét felvehető.
(7) Az a személy, akinek tagsági viszonya az (1) be
kezdés d) pontjában meghatározott okból szűnt meg amennyiben az alapszabály ennél rövidebb időt nem áll
apít meg vagy a területi küldöttgyűlés ettől eltérően
nem rendelkezik - az etikai büntetés jogerőre emelke
désétől számított két éven belül a kamarába tagként
nem vehető fel.
(8) A tagsági viszony megszűnése esetén a volt kama
rai tag vadászjegyét, hivatásos vadász szolgálati igazol
ványát valamint jelvényét be kell vonni, és azt öt évig
meg kell őrizni.

az a tag nem jogosult, aki a határozat meghozatalában
részt vett, és nem szavazott a határozat ellen. A per
indítás szándékát a tag köteles bejelenteni a határozat
meghozatalától számított tizenöt napon belül az or
szágos szervezet felügyelő bizottságának, amely to
vábbi tizenöt napon belül állást foglal, s erről a hatá
rozatot hozó testületet, valamint a tagot írásban érte
síti.
(5) A keresetet az országos szervezet felügyelő bi
zottsága állásfoglalásának kézhezvételétől számított
harminc napon belül a sérelmes döntést hozó szervezet
ellen kell megindítani. A keresetindításra nyitva álló ha
táridő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya
nincs, a bíróság azonban a határozat végrehajtását fel
függesztheti.
(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti esetekben a bíróság
eljárására a Polgári Perrendtartás közigazgatási perekre
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A tag jogai és kötelezettségei
18. §

V . F E JE Z E T

(1) A tag joga, hogy:
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a te
rületi közgyűlésen;
b) e törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén
tisztséget viseljen a kamara bármely szervében;
c) igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatá
sokat;
d) a kamara tisztségviselőitől a kamara működéséről
érdemi felvilágosítást kérjen;
e) a kamara bármely szerve jogsértő testületi hatá
rozatának bíróság általi felülvizsgálatát kezdeményez
ze;
f) a kamara bármely szerve vagy tisztségviselője
alapszabályt sértő határozatának, intézkedésének fel
ügyelő bizottság általi felülvizsgálatát kezdeményezze;
g) az e törvényben, valamint a külön jogszabályban
írt feltételek teljesítése esetén a hivatásos vadászi tevé
kenységet folytassa;
h) a tudomására jutott etikai vétség elkövetése esetén
az illetékes etikai bizottságnál kezdeményezze etikai el
járás lefolytatását.
(2) A tagsági viszonyból eredő jogok csak személye
sen gyakorolhatók. A kamara tagja kamarai választójo
gát a területi szervezetenként kialakított kamarai osz
tályban gyakorolja.
(3) A tag kötelezettsége, hogy
a) fizesse a kamarai tagdíjat;
b) megtartsa a kamara alapszabályában és más sza
bályzataiban foglaltakat;
c) a vadászat gyakorlása során a szakmai irányelvek
nek, valamint a vadászetikai szabályzatban foglaltaknak
megfelelően járjon el.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti perindításra

A K A M A R A T IS Z T S É G V IS E L Ő IN E K
V Á LA SZ T Á SA
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19. §
(1) Kamarai tisztségre választható minden kamarai
tag, feltéve, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn. Összeférhetetlen a kamarai tisztség vál
lalásával, ha a tag a vadászati, az erdészeti, valamint a
természetvédelmi hatóságnál közszolgálati jogviszony
ban áll.
(2) A tisztségviselő azonos kamarai szervezeten belül
- a küldöttközgyűlési küldöttként való megválasztás
esetét kivéve - csak egy tisztséget tölthet be.
(3) A területi szervezet vezetőségének, az országos
szervezet elnökségének, a területi és az országos etikai
bizottságnak, továbbá a felügyelő bizottságnak a tagjai
nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói [Ptk.
685. § b) pontja] és kereső foglalkozásuk során egymás
alá- és fölérendeltjei.
(4) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve
megválasztása esetén a megszüntetés módjáról az érin
tett a megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyi
ben az összeférhetetlenség a választást követően merül
fel, az attól számított tizenöt napon belül köteles az
összeférhetetlenséget megszüntetni. A megszüntetésről
az érintett a választására jogosult testületet haladéktala
nul tájékoztatja.
(5) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (4)
bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg,
az összeférhetetlenség kimondásáról és ezzel együtt a
tisztségből való visszahívásról az országos etikai bizott
ság vagy felügyelő bizottság kezdeményezésére, illetve
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hivatalból az érintett választására jogosult szerv hatá
roz. Az összeférhetetlenség tárgyában hozott határozat
tal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
(6) Az alapszabály az összeférhetetlenség más eseteit
is megállapíthatja.

V I. F E JE Z E T

A V A D Á S Z E T IK A I F E L E L Ő S S É G S Z A B Á L Y A I

22. §
(1) E törvény alkalmazásában a vadászetikai szabá
lyok megszegése etikai vétségnek minősül.
(2) Etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja ese
tén, vagy ha azt maga a tag kéri, etikai eljárást kell le
folytatni.
(3) A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvé
delmi hatóság hatósági feladatokat ellátó dolgozójával
szemben etikai eljárást az illetékes miniszter hozzájáru
lásával lehet lefolytatni.
(4) A hivatásos vadásszal szemben etikai eljárást a
vadászati hatóság vezetőjének hozzájárulásával lehet
lefolytatni.

20. §
(1) A kamara tisztségviselőit a kamara tagjai közül amennyiben az alapszabály eltérően nem rendelkezik négyéves időtartamra, titkosan választják. Azonos tiszt
ségre a kamarai tag legfeljebb két egymást követő alka
lommal választható meg.
(2) Tisztségviselőnek csak büntetlen előéletű sze
mély választható meg.
(3) A kamara elnökének, legalább tízéves vadászati
gyakorlattal rendelkező személy, főtitkárának valamint
a területi szervezet titkárának csak felsőfokú vadgazdál
kodási szakképzettséggel rendelkező személy választ
ható meg.
(4) A kamara főtitkára csak olyan személy lehet,
aki a köztisztviselői munkakör betöltéséhez szükséges
közigazgatási vizsgával, a területi szervezet titkára pe
dig csak olyan személy lehet, aki a vadászati felügye
lőség hatósági feladatait ellátó dolgozójára érvényes
szabályok szerinti közigazgatási vizsgával rendelke
zik. E rendelkezéseket csak a kamara megalakulását
követő harmadik naptári év leteltét követően kell al
kalmazni.
(5) Amennyiben a tisztségviselő választására a meg
választási időtartam lejártát követően kerül sor, a tiszt
ségviselő megbízatása az új tisztségviselő megválasztá
sának a napján szűnik meg.
(6) Ha tisztségviselő megbízatása az (1) bekezdésben
meghatározott időtartam lejárta előtt szűnik meg, a vá
lasztásra jogosult szerv - az eredeti alapszabály eltérő
rendelkezése hiányában - a megbízatás megszűnésétől
számított harminc napon belül választja meg az új tiszt
ségviselőt.
(7) Amennyiben a tisztségviselő megválasztása a kül
döttközgyűlés hatáskörébe tartozik, a (6) bekezdés sze
rinti választás céljából a küldöttközgyűlést - az alapsza
bály eltérő rendelkezése hiányában - a megbízatás meg
szűnésétől számított negyvenöt napon belüli időpontra
össze kell hívni.

23. §
(1) Etikai vétség esetében az eljárást első fokon a te
rületi etikai bizottság folytatja le.
(2) Az etikai eljárást etikai vétség alapos gyanúja ese
tén lehet megindítani, és azt a megindításától számított
harminc napon belül le kell folytatni, kivéve, ha a bizo
nyítási eljárás lefolytatása ennél hosszabb időt tesz
szükségessé. Ez utóbbi esetben az eljárás lefolytatásá
nak határideje egy alkalommal hatvan nappal meg
hosszabbítható.
(3) Etikai eljárás nem indítható, ha azt a területi etikai
bizottság az etikai vétség tudomására jutásától számított
kilencven napon belül nem indítja meg, vagy ha a vét
ség elkövetése óta már egy év eltelt.
(4) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben bünte
tő- vagy szabálysértési eljárás is indult, a kilencven na
pos határidő a jogerős határozat területi szervezettel tör
tént közlésétől, az egyéves határidő pedig az eljárásjog
erős befejezésétől számít.
(5) A bíróság vagy szabálysértési hatóság a tagsági
viszony felfüggesztését vagy megszűnését eredmé
nyező határozatát a jogerőre emelkedést követő har
minc napon belül megküldi az illetékes kamarai
szervnek.

21.§

24. §

A kamara tisztségviselőjének megbízatása megszű
nik a tisztségviselő:
a) halálával,
b) lemondásával,
c) kamarai tagságának felfüggesztésével vagy meg
szűnésével,
d) az összeférhetetlenség kimondásával, valamint
e) a választás időtartamának lejártával.

(1) A területi etikai bizottság az etikai felelősség tár
gyában hozott döntését indokolt írásbeli határozatba
foglalja, és megküldi az érintett tagnak, illetőleg az eti
kai eljárást kezdeményezőnek.
(2) Az első fokú határozattal szemben az érdekelt
személy a határozat kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül fellebbezést nyújthat be az országos etikai
bizottsághoz.
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(3) Az országos etikai bizottság a fellebbezés benyúj (4) Ha a kamara elnpke a megadott határidőn belül
tásától számított harminc napon belül írásbeli, indokolt nem intézkedett a jogszabálysértés megszüntetésére, a
határozattal dönt az etikai felelősség tárgyában. A har kamara ellen a miniszter keresetet nyújthat be a bíróság
mincnapos határidőt az országos etikai bizottság egy al hoz.
kalommal harminc nappal meghosszabbíthatja. A hatá
(5) Ha a bíróság a (4) bekezdés alapján indított eljá
rozatot meg kell küldeni az első fokon eljáró etikai bi rás eredményeként a jogszabálysértést megállapítja a
zottságnak, valamint az (1) bekezdésben meghatározott miniszter:
személyeknek.
a) a jogszabálysértő határozatot hatályon kívül helye
zi, és új eljárás lefolytatását, illetőleg új határozat hoza
25. §
talát rendeli el;
b) a működés törvényességének helyreállítása cél
(1) Az etikai eljárás lefolytatását követően a taggal jából elrendelheti a jogszabálysértően működő kama
szemben az alábbi etikai büntetések szabhatók ki:
rai szerv választására jogosult kamarai szerv össze
a) megrovás;
hívását;
b) pénzbírság, amely a mindenkori minimálbér egy
c) ha a kamara működésének törvényessége máskép
szeresétől tízszereséig terjedhet;
pen nem biztosítható, a jogszabálysértő kamarai szerv
c) a vadászjegy, a hivatásos vadász szolgálati napló működését felfüggesztheti, vagy ellenőrzésére felügye
jának, valamint jelvényének legfeljebb hat hónapra tör lő biztost rendelhet ki. A kamarai szerv működésének
ténő bevonása;
felfüggesztése vagy a felügyelő biztos kirendelése egy
d) a tagsági viszony legfeljebb hat hónapra terjedő éven túl csak bíróság hozzájárulásával hosszabbítható
felfüggesztése;
meg.
e) kizárás.
(6) A bíróság eljárására a Polgári perrendtartás köz(2) A b)-e) pontok szerinti etikai büntetés a vadász igazgatási perekre vonatkozó szabályait kell alkal
etikai szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén al mazni.
kalmazható. A tagsági viszony felfüggesztése esetén a
(7) Amennyiben a vezetőség a 16. § (1) bekezdés b) és
16. § (2)—(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően c) pontja, valamint a 17. § (2) bekezdés a), és b) pontjai
alkalmazni.
szerinti esetekben, a bíróság jogerős ítéletének tudomás
(3) A kamara országos etikai bizottsága által hozott ra jutásától számított harminc napon belül nem határoz a
kizárást kimondó másodfokú határozat a közigazgatási tagsági viszony felfüggesztéséről, illetve megszüntetésé
határozatokra vonatkozó szabályok szerint a bíróság ről, a vadászati hatóság határozatban jogosult a vadász
előtt megtámadható.
jegy bevonására. A határozat azonnali végrehajtása is el
(4) A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvé rendelhető.
delmi hatóság hatósági feladatokat ellátó dolgozójával
szemben kizárás etikai büntetés csak az illetékes mi
niszter hozzájárulásával szabható ki.
(5) A hivatásos vadásszal szemben kizárás etikai
V III.
F E JE Z E T
büntetés csak a vadászati hatóság vezetőjének hozzájá
rulásával szabható ki.
A K A M A R A G A Z D Á LK O D Á SA
27. §
V II.

(1) A kamara a működésének költségeit
a) a tagjai által befizetett tagdíjból,
b) egyéb díjbevételeiből, illetőleg támogatásokból
fedezi.
(2) A kamara által az államtól átvett feladatok téríté
seként az (1) bekezdés b) pontja szerinti bevételnek mi
nősül a vadászjegy kiállításáért a miniszter által rende
letben megállapított mértékű igazgatási szolgáltatási díj
ötven százaléka.
(3) A fegyelmi büntetésként kiszabott pénzbírság felhasználásának rendjét az alapszabály állapítja meg.
(4) A kamara gazdasági tevékenységet nem folytat
hat. A kamara a tevékenységét segítő vállalkozási tevé
kenységet a kizárólagos tulajdonában levő közhasznú
társaság útján folytathat.

F E JE Z E T

A KAM ARA Á LLA M I FELÜ G Y ELET E
26. §
)
(1) A kamara törvényességi felügyeletét a földmű
velésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja
el.
(2) Jogszabálysértés esetén - határidő tűzésével - a
miniszter felhívja a kamara elnökét a jogszabálysértés
megszüntetésére.
(3) A kamara elnöke a felhívásban foglaltakat meg
vizsgálja, és á megadott határidőn belül intézkedéséről
vagy állásfoglalásáról tájékoztatja a minisztert.

^ADISZIAP 1997/július

10

IX .

F E JE Z E T

Á T M EN ET I ÉS ZÁRÓ R E N D E L K E Z É S E K
Átmeneti rendelkezések
28. §
E törvény 29-39. §-ait a kamara megalakulásakor kell
alkalmazni. Ezt követően a kamarai küldöttek jelölésére
és választására vonatkozó szabályokat az alapszabályban
kell meghatározni.
29. §
(1) E törvény hatálybalépését követő nyolc napon be
lül a sport és hivatásos vadászok bíróság által az 1989.
évi II. törvény alapján nyilvántartásba vett érdekképvi
seleti szervei vagy azok országos szövetsége a földmű
velésügyi miniszternél írásban bejelenthetik azon igé
nyüket, hogy részt kívánnak venni a kamara megalaku
lását előkészítő országos és megyei előkészítő bizottsá
gokban (a továbbiakban együtt: előkészítő bizottság). A
határidő elmulasztása jogvesztő. A nyilatkozatban meg
kell jelölni, hogy az érdekképviseleti szervnek az 1997.
február 28-án érvényes állapot szerint hány vadász
jeggyel rendelkező tagja van. Országos érdekképvisele
ti szervezet vagy szövetség esetén a megyei szerveze
teknél nyilvántartott taglétszámot az országos érdekképviseleti szervezetnél vagy szövetségnél kell figye
lembe venni. A nyilatkozathoz mellékelni kell az érdekképviseleti szerv bírósági bejegyző végzésének másola
tát. Vita esetén a miniszter a tagnyilvántartást megte
kintheti, és megállapíthatja a szavazati arány alapjául
szolgáló taglétszámot.
(2) A földművelésügyi miniszter az (1) bekezdés
szerinti határidő lejártát követő harminc napon belül
összehívja az érintett érdekképviseleti szervek képvi
selőit. Az érdekképviseleti szervek az általuk kialakí
tott eljárási rend szerint legfeljebb tizenöt tagú orszá
gos előkészítő bizottságot választanak. Az eljárási
rend kialakításáról, valamint az egyes érdekképvisele
ti szerveket az előkészítő bizottságban megillető kép
viselők számáról az érdekképviseleti szervek képvise
lői az előzetesen jelzett taglétszám alapján számított
kétharmados szótöbbséggel határoznak. Érvényes ha
tározat hiányában a szavazást legfeljebb két alkalom
mal lehet megismételni. Ezt követően az eljárási ren
det, valamint az egyes érdekképviseleteket az előké
szítő bizottságban megillető képviselők számát a mi
niszter állapítja meg.
(3) Az országos előkészítő bizottságban minden
olyan érdekképviseleti szervezet, amely az (1) bekezdés
szerinti határidőn belül a miniszternél írásban jelentke
zett, legalább egy taggal képviseltetheti magát, feltéve,
ha legalább száz tagja van.

(4) Az országos előkészítő bizottság:
a) megválasztja az országos előkészítő bizottság el
nökét,
b) kijelöli a legfeljebb hét tagú megyei (fővárosi) elő
készítő bizottság tagjait,
c) meghatározza a megyei tagösszeírás módját.
(5) A megyei (fővárosi) előkészítő bizottság tagjai szó
többséggel megválasztják a megyei (fővárosi) előkészítő
bizottság elnökét.
30. §
A megyei előkészítő bizottság kamarai osztályonként
összeállítja a területi szervezet tagjegyzék tervezetét. A
tagjegyzék tervezetbe csak az a személy vehető fel, aki
írásban nyilatkozik arról, hogy a kamara megalakulását
követően a 15. § (1) bekezdésében foglaltakat magára
nézve kötelezőnek tekinti. A tagjegyzéktervezet tartal
mazza a vadászjeggyel rendelkező személy nevét, va
dászjegyének hivatásos vadász esetében pedig a szolgá
lati igazolvány számát. A tagfelvételt annál a megyei elő
készítő bizottságnál kell kérni, amely a hivatásos vadász
szolgálati igazolványát, sportvadász esetén a vadász
jegyet kiállította. A tagjegyzék tervezetet a vadászati ha
tóság vezetője hitelesíti.
31.§
(1) A területi szervezet kamarai osztályának küldött
választó közgyűlését (a továbbiakban: közgyűlés) a te
rületi szervezet szerint illetékes vadászati hatóság veze
tője hívja össze. A közgyűlés időpontjáról a vadászati
hatóság hirdetőtábláján a meghívó közzétételével - leg
alább tizenöt napra - hirdetményt tesz közzé. A meghí
vónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyének, időpont
jának, a megismételt közgyűlés időpontjának, valamint
a napirendjének megjelölését.
(2) A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és
szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a
közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt.
(3) A vadászati hatóság vezetője, vagy annak képviselője
mindaddig ellátja a közgyűlés levezető elnökének a felada
tait, amíg az alakuló közgyűlés meg nem választja a köz
gyűlés levezető elnökét.
32. §
(1) A közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a
vadászati hatóság vezetője által kamarai osztályonként
hitelesített tagjegyzék tervezetben feltüntetett szemé
lyek több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség
miatt megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha
azon az érintettek legalább egynegyede jelen van. A
közgyűlésen a tagjegyzék tervezetben szereplő személy
más, a tagjegyzéktervezetben szereplő személynek
adott meghatalmazással is képviseltetheti magát. A
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meghatalmazás akkor érvényes, ha tartalmazza a 30. §bán szereplő adatokat.
(2) A közgyűlés megnyitását megelőzően a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett személyek
nek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a kamarai
tagsági viszony létesítési feltételeinek megfelelnek, és
vállalják a kamarai tagsági viszonyból eredő kötelezett
ségeket. A meghatalmazáshoz e nyilatkozatot mellékel
ni kell. Ilyen nyilatkozat hiányában a személyt a határo
zatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe
venni.
(3) A közgyűlés ebben a sorrendben
a) dönt a határozatképességéről,
b) megválasztja a közgyűlés levezető elnökét,
c) a küldöttközgyűlés küldötteinek jelölésére három
tagú jelölőbizottságot választ,
d) meghatározza a küldöttválasztás időpontját,
e) határoz a küldöttválasztás rendjével összefüggő, e
törvényben nem szabályozott egyéb kérdésekben.
(4) A (3) bekezdés b) és c) pontjai szerinti személyek
re a javaslatot a megyei (fővárosi) előkészítő bizottság
elnöke teszi meg.
(5) A közgyűlés levezető elnökének a jelölőbizottság
nak, valamint a küldötteknek a megválasztása titkosan
történik.
(6) Akit tisztségre jelöltek, a választás előtt nyilat
koznia kell, hogy a jelölést elfogadja.

(5) A jelölés lezártát követően a jelölőbizottság a je
lölteket jelöltlistákba veszi.
(6) A választás az (5) bekezdésben meghatározott listá
kon, az azokban szereplő jelöltekre leadott szavazatokkal
történik. Egyazon jogosult egy listára annyi szavazatot ad
hat le, ahány tagot a képviseleti szervbe a területi szervezet
tagjai megválaszthatnak. Érvénytelen az összes szavazat,
ha a listára több szavazatot adtak le, mint a megválasztható
jelöltek száma.
34. §
Megválasztott küldött az ajelölt lesz, aki a választás
során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvé
nyes szavazatoknak legalább tíz százalékát megszerezte.

35. §
(1) Eredménytelen a választás, ha az érvényes szava
zatok legalább tíz százalékát nem kapta meg annyi je
lölt, mint ahányat a képviseleti szervbe küldöttként meg
kell választani.
/
(2) Érvénytelen a választás, ha a közgyűlés határozatképességének megállapításánál figyelembe vett szemé
lyek több mint a fele szavazatot nem adott le.
36. §

33. §
(1) A közgyűlésbe küldöttek választása előzetes jelö
lés alapján történik. Jelölt állítására nyílt ajánlással a ha
tározatképesség számításánál figyelembe vett vala
mennyi személy jogosult. A választható küldöttek szá
mának megállapítására a 6. § (2) bekezdésében foglalta
kat kell alkalmazni.
(2) A közgyűlésen résztvevő személy az (1) bekezdés
szerinti képviseleti szervbe érvényesen legfeljebb annyi
jelöltet állíthat, ahány oda megválasztható.
(3) Jelölt a tagjegyzék tervezetben szereplő az a sze
mély lesz, akit a résztvevők legalább tíz százaléka tá
mogat és e személy a jelölést elfogadja. Abban az eset
ben, ha az így ajánlott jelöltek száma nem haladja meg
a megválasztható jelöltek számát, jelöltnek kell tekinte
ni azt a személyt is, akit legalább egy tag jelöltnek állí
tott. Az azonos jelölésszámmal rendelkezők sorrendjét a
jelöltre leadott összes jelölések, ezt követően a betűrend
alapján kell megállapítani.
(4) A jelö ltek állítása ajánlási jegyzékben történik,
amelyet a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság
vezet. A jelölőbizottság a jelöltek ajánlásának törvé
nyességét folyamatosan ellenőrzi, a törvénysértő aján
lás nyilvántartásba vételét megtagadja, illetőleg az ilyen
ajánlást és - ha további ajánlást nem kapott - az ajánlott
jelölt nevét a nyilvántartásból törli.
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(1) Az eredménytelen, valamint az érvénytelen vá
lasztást nyolc napon belül meg kell ismételni.
(2) Az ismételt választást követően azt a jelöltet kell
megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot
kapta. Az ismételt választás időpontját a közgyűlés le
vezető elnöke hirdeti ki.
(3) Az ismételt választás során az eredménytelen, illető
leg az érvénytelen választásra vonatkozó rendelkezéseket
nem kell alkalmazni.

37. §
(1) Szavazategyenlőség esetén ismételt választást
kell tartani, melyen a tisztségekért a négy legtöbb sza
vazatot megszerző jelölt indulhat.
(2) Abban az esetben, ha a választás során egyetlen
jelölt sem éri el a megválasztásához szükséges legki
sebb szavazati hányadot, a választást meg kell ismétel
ni. A megismételt választásban valamennyi jelölt indul
hat, aki a megelőző választás során a szavazatoknak
legalább tíz százalékát megszerezte. Amennyiben a sza
vazatok tíz százalékát egyetlen jelölt sem érte el, ugyan
arra a tisztségre a négy legtöbb szavazatot megszerző
jelölt indulhat a megismételt választásban.
(3) Az (1 H 2 ) bekezdésekben meghatározott esetek
ben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell megvá
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lasztottnak tekinteni, szavazategyenlőség esetén pedig a zék tervezetben nem szerepel, 1997. december 31-ig
betűrendben előbb állót kell megválasztottnak tekin kérheti kamarai tagsági viszonyának megállapítását.
Ebben az esetben a kamarai tagsági viszony keletkezése
teni.
(4) A küldöttek megválasztását követően a küldöt napjának a kamara megalakulásának napját kell tekin
tek területi küldöttgyűlésként folytatják munkájukat. E teni.
(4) A korábbi jogszabályok alapján kiállított vadász
törvénynek a területi küldöttgyűlésre vonatkozó sza
bályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az el jegy 1997. december 31. napjával érvényét veszti. A ko
nök feladatait a megyei előkészítő bizottság elnöke rábbi jogszabályok alapján kiállított hivatásos vadász
mindaddig ellátja, amíg a területi küldöttgyűlés elnö szolgálati igazolvány 1999. december 31-én érvényét
köt nem választ. Az elnök személyére bármely küldött veszti.
(5) Az előkészítő bizottság munkájában résztvevő ér
javaslatot tehet.
dekképviseleti szervezetek adó- és illetékfizetési köte
lezettség nélkül ruházhatják át vagyonuk általuk meg
határozott részét a kamarára.
38. §
(6) A törvény 28-38. §-ai 1997. november 1. napjával
(1) Az országos alakuló küldöttközgyűlést (a továb hatályukat vesztik azzal, hogy a kamara alakulásának
biakban: alakuló küldöttközgyűlés) az Országos Előké megkezdett eljárását e rendelkezések alapján kell befe
jezni.
szítő Bizottság elnöke hívja össze.
(7) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter
(2) Az alakuló küldöttközgyűlés határozatképes,
arra, hogy az egyes állami feladatok kamara részére tör
amennyiben azon a küldöttek több mint a fele jelen van.
ténő átadásával kapcsolatos átmeneti szabályokat ren
(3) Az alakuló küldöttközgyűlés határoz
deletben állapítsa meg.
a) a határozatképességéről;
b) a levezető elnök személyéről;
c) a kamara alapszabályának elfogadásáról.
40. §
(4) Az alakuló küldöttközgyűlés levezető elnökének
személyére javaslatot bármely küldött tehet. Az alaku
1997. szeptember 1-jei hatállyal a vad védelméről, a
ló küldöttközgyűlés levezető elnökének a legtöbb sza
vazatot kapott személyt kell megválasztottnak tekin vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.).
teni.
a) 50. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) A kamara alapszabályára a javaslatot az Országos
„(1) A jogosult a vadgazdálkodási üzemtervben és az
Előkészítő Bizottság elnöke teszi meg.
(6) Az alakuló küldöttközgyűlésre - az alapsza éves vadgazdálkodási tervben foglaltak szakszerűségé
bály elfogadásáig - egyebekben a területi szervezet nek biztosítása, továbbá a vad és élőhelyének védelme
küldöttválasztó közgyűlésére vonaikozó szabályokat érdekében vadászati szakszemélyzetként köteles a szakkell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kamara irányítási feladatok ellátására vadászterületenként egy,
alapszabályának elfogadásához a jelenlevők kéthar illetve minden megkezdett háromezer hektár után leg
madának egyetértő szavazata szükséges. Az alapsza alább egy, a külön jogszabályban meghatározott képesí
bály elfogadását követően az alakuló küldöttközgyű téssel és vadászlőfegyver-tartási engedéllyel rendelke
lés e törvény 11. §-a szerinti küldöttközgyűlésként ző, az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiak
ban: kamara) által nyilvántartásba vett hivatásos vadász
folytatja tevékenységét.
igénybevételéről önállóan, vagy más jogosulttal közö
sen gondoskodni.”
b) 50. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Záró rendelkezések
„(4 ) Hivatásos vadász igénybevételének minősül,
ha a jogosult megfelelő képesítéssel rendelkezik, és a
39. §
kamaránál hivatásos vadászként nyilvántartásba vet
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép ték.”
c) 51. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módo
hatályba.
(2) A területi szervek küldöttválasztó közgyűléseit a sul:
„(2) A kamara a hivatásos vadászokról a külön tör
törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül
meg kell tartani, a kamarának pedig 1997. november 1. vényben foglaltak szerint nyilvántartást vezet.”
d) 60. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
napjáig kell megalakulnia.
„(2 ) A vadászjegyet és a névre szóló új, hitelesített
(3) A tagjegyzék tervezetben szereplő személy kama
rai tagsági viszonya a kamara megalakulásának napjá egyéni lőjegyzéket a kamara a korábban kiadott egyéni
val keletkezik. Az a korábbi jogszabályok alapján kiál lőjegyzék érvénytelenítését követően állítja ki.”
e) 60. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
lított vadászjeggyel rendelkező személy, aki a tagjegy
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„(3 ) A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lőjegyzék bemutatását követően hosszabbítható meg.”
0 60. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4 ) A hivatásos vadász vadászjegyét az eskü letételét
követően kell kiállítani."
g) 61. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2 ) A vadászjegyet a kamara öt évre állítja ki azzal,
hogy azt évente érvényesíteni kell.”
h) 66. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1 ) Vadászvizsgát (a továbbiakban: vizsga) kizáró
lag a kamara által megbízott, legalább három főből álló

^ADaSZlAP 1997/július

bizottság (a továbbiakban: bizottság) előtt lehet tenni. A
bizottság egyik ta&ja a miniszter által kijelölt személy.
A bizottság munkájában való részvételre csak felsőfokú
vadgazdálkodási képesítéssel rendelkező személy kér
hető fel.”
i)
66. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3 ) A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a
vizsgaszabályzatot a kamarával egyeztetve a miniszter
állapítja meg, és teszi közzé a minisztérium hivatalos
lapjában.”
j) 51. § (4) bekezdése hatályát veszti.
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ÉLŐVAD BEFOGÁS
Az élóvad befogás ősi tevékenysége
napjainkban főleg a nagyvad esetében
újra egyre hangsúlyosabb szerephez
jut, amely elsősorban a zárttéri vadtar
tás terjedésének köszönhető.
A törvényi és rendéleti szabályo
zás a következő főbb pontokban tér el
a korábbi rendelkezésektől:
- meghatározza a befogás szemé
lyi feltételeit,
- már nem csak a vad testi épségé
nek megőrzését szabja feltételként,
hanem tiltja a vaddal való durva bá
násmódot, kínzást is,
- kötelezővé teszi az elfogott vad
állategészségügyi ellátását,
- vadvédelmi bírságot helyez kilá
tásba helytelen befogási tevékenység
esetén,
- 24 órától 12 órára csökkenti
a befogók kötelező ellenőrzés idejét
és pontosítja az ellenőrzés körülmé
nyeit is.
A nagyvad befogás gyakorlata so
rán különböző technikai eszközök és
módszerek terjedtek el, melyek rövi
den a következőképpen csoportosítha
tók:
- csapdák: csapóládák, hurkok;
- hálós befogók: dobháló, sátor
háló, patronkioldású háló, álló háló;
- befogóudvarok;
- gyógyszeres immobilizáció.
A befogás napjaiban egyre jobban
terjedő módja a gyógyszeres immobi
lizáció. A művelet lényege, hogy a be
fogás előtt olyan gyógyszert juttatunk
az állat testébe, amely a központi
idegrendszert, vagy a mozgató idege
ket bénítja. Két fő típusát különítjük
el, a bejuttatás módja szerint: parcnterális (testbe fecskendezett) és perorá
lis (szájon át alkalmazott) eljárás.
Mindkét technika jól kidolgozott, bár
az általam is használt parenterális tí
pus kiforrottabbnak tekinthető és ná
lunk is egyre elterjedtebb. Mind esz
köz-, mind gyógyszerigénye ma már
itthon is beszerezhető, így részlete
sebb ismertetését tartom szüksé
gesnek.
Az eljárás lényege, hogy az alkal
mazandó gyógyszert nem tápcsator
nába, hanem az állat testén nyitott se
ben keresztül közvetlenül a véráram
ba juttatjuk.
A módszer előnyei:
- egyedi kiválasztást és befogást
tesz lehetővé,
- a kiválasztott állat a csoportból
különösebb zavarás nélkül kivehető.

Hátrányai:
- a technikai kivitelezés nagy gya
korlatot és hozzáértést igényel,
- viszonylag drága eljárás.
Ahhoz, hogy az állat testébe vala
milyen gyógyszert megfelelően irá
nyítva bejuttassunk, szükségünk van
megfelelő hordozóeszközre (projektil) és egy olyan szerkezetre, ami a
hordozót kilövi (projektor). Az egyre
elterjedtebben használt parenterális
immobilizáció rendkívül változatos
eszközállományt hozott létre. Az esz
közök mind az alkalmazott technikát,
mind a kivételt tekintve igen eltérőek.
Azt, hogy mikor milyen projektort és
projektilt használunk, a bejuttatni kí
vánt szer halmazállapota, mennyisé
ge, a lehetséges lőtávolság, a vadfaj,
az időjárás, szervezési tényezők (pl.
szállítási idő) és nem utolsó sorban
anyagi lehetőségeink határozzák meg.
A jelenleg beszerezhető projektor
típusok a .22-es kispuska, számszer
íj-, forró gáz-, fúvócső-, szifonpatronés hideg gáz projektor. Projektilként a
Komarov töltény és a repülő fecsken
dők alkalmazhatók. Látható tehát,
hogy a gyakorlat milyen sokszínű esz
közállományt hozott létre, és ennél
még bőségesebb az immobilizációhoz
felhasznált szerek és szerkombiná
ciók fajtái. Ezek ismertetésére a terje
delmi okok miatt csak vázlatosan szo
rítkozhatok.
1. A központi idegrendszer bénítói. E szerek hatására az agyi közpon
tok vagy a középpontok előtti kapcso
latok bénulnak. A gyógyszer követ
keztében megszűnik a feszült idegál
lapot, nem alakul ki fájdalomérzet,
megemelkedik az ingerküszöb, bódu
lat, alvás, majd narkózis lép föl.
2. A környéki idegekre ható sze
rek. A mozgató idegvégek bénítói,
izomrelaxánsok, a harántcsíkolt izomzat átmeneti bénulását váltják ki, ép
öntudat mellett. Alkalmazásuk esetén
teljes ellazulás, petyhüdt bénulás kö
vetkezik be.
3. Additív anyagok. Az immobili
zációt kiváltó szerek felszívódásának
felgyorsítására, az indukciós idő lerö
vidítésére használjuk, tehát a hatásmechanizmus meggyorsítására ada
goljuk a hatóanyagokhoz.
4. Jól beváltak a gyári kiszerelé
sű kombinációk. Sok immobilizáció
hoz használt szer kombinációban al
kalmazva megfelelőbb hatásmecha
nizmust okoz. Másrészt additív anya

• Jó, ha a kezdeti lépéseket ta
gok is szükségesek lehetnek, ebből ki
pasztalt szakember segítségével teszfolyólag kialakultak a gyakorlatban
szük meg.
jól bevált kombinációk, amiket a
• Idegen területen végzett immo
gyártó cégek szériagyártásban is for
bilizációhoz helyi, a terepet jól ismerő
galomba hoznak.
5.
Ellenszerek, specifikus és kísérőt kell alkalmazni, de ismerős te
repviszonyok mellett is jó szolgálatot
kompetitív antagonisták. Alkalma
zásuk esetén az altatók bódító hatását
tesz legalább egy segítő.
• A befogás végrehajtására a téli
fel tudjuk függeszteni vagy képesek
időszakot javaslom. A hó nagyon
vagyunk ellensúlyozni. Túladagolás
megkönnyíti a projektillel belőtt állat
nál vagy a szükséges beavatkozás el
megtalálását. Ennek híján több kísé
végzése után az állatot fel tudjuk éb
rőre van szükségünk, esetleg kutyát
reszteni.
kell használnunk a meglőtt állat köve
A technikai eszközök áttekintése
tésére. Erősen szeles idő nem alkal
után pár gondolattal említeném csak
mas terepi munkára.
meg e tevékenységi kör jórészt nyil
• Ha a befogott állatok elszállításá
vánvaló gyakorlati hasznát. A nagy
ra van szükség, annak gördülékenyen,
vad befogás célja lehet a befogott
jól szervezetten kell lezajlania, felesle
élővad értékesítése, mely gazdálkodó
ges várakozási idő ne legyen, kerülni
egységenként változó árat mutat,
kell a felesleges stressz okozását.
viszonyítási alapul szolgál a követ
• Ha elszállítás nem történik, óvni
kező átlagos értékeket tartalmazó
kell az állatokat a felfázástól. Az imtáblázat.
mobilizált állat mellett kell maradni
Vadfaj:
Értéke Ft
mindaddig, míg bódulata teljesen meg
Gímszarvas bika
az agancs mi
nem szűnik.
nőségétől függ
• A befogás megkezdése előtt a
tehén
200 000
technikai eszközök használatának tö
borjú
100000
kéletes elsajátítása szükséges.
Vaddisznó kan
az agyar minő
• Mielőtt élő vadra lőnénk, feltét
ségétől függ
lenül szükséges a céltáblára való gya
koca
80 000
korlás. Csak biztos lókészséggel sza
malac 40000
bad élesben is használni az eszközö
Dám
az agancs mi
bika
ket, mivel kis hibázás is súlyos sérülé
nőségétől függ
seket okozhat.
100000
tehén
• Célfelületre legalkalmasabbnak
borjú
80 000
tartom a hátsó combizmot, esetleg a
Muflon
kos
a csiga minő
nyaktövet. Feltétlen elkerülendő a
ségétől függ
lágy részek belövése, innen a szérum
jerke
80000
nem, vagy csak lassan szívódik fel.
bárány 60 000
• A gyakorlati munka bizonyos
készségek kifejlesztését is igényli. Jól
Az értékesítésen kívül a tenyészmeg kell tudni becsülni például a be
kertek vérfrissítése, törzsállományuk
fogni kívánt vad távolságát és testtö
befogása, esetleg eltávolítása, áttele
megét. Ezen túlmenően sok türelemre
pítése során lép föl a befogás igénye.
és kitartásra van szükség.
A zárt kertekben, elsősorban vaddiszE néhány gondolatot abban a re
nós tenyészkertekben az állomány át
ményben teszem közzé, hogy sikerül
csoportosításakor, kihelyezésekor
elősegítenem az immobilizáció gya
szintén a befogás tevékenysége válik
korlati alkalmazásának elterjesztését,
szükségessé. Emellett a zárt térben
érdeklődést ébresztenem hasznos,
tartott vagy esetleg szabadtéri állomá
fontos és érdekes vadgazdálkodási te
nyokban fellelhető beteg, sérült egyevékenység iránt.
dek elkülönítése, kezelése is az állat
(A cikk az országos Diákköri Kon
befogását feltételezi.
ferencián díjat nyert munka rövid
Végül néhány tanácsot szeretnék
összefoglalása, amely dr. Náhlik And
megfogalmazni azon kezdők részére,
rás, a Soproni Egyetem docense és dr.
akik a gyógyszeres immobilizációt ki
Ákoshegyi Imre a Gödöllői Agrártu
szeretnék próbálni. Teszem ezt annak
dományi Egyetem adjunktusa vezeté
reményében, hogy az általam megta
sével készült.)
Sándor Gyula
pasztalt oly sok buktató legalább egy
erdőmémök hallgató
részét sikerül elkerülniük.
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SZÁMÍTUNK A
TÁMOGATÁSÁRA!
A „MAGYAR VADÉRT!” TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
A NEVÉBEN HORDOZZA LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSEIT: A VADON ÉLŐ ÁLLATVILÁG,
A MAGYAR VAD ÉLŐHELYÉNEK MEGÓVÁSÁT, FEJLESZTÉSÉT,
A VADÁSZOK-VADÁSZTÁRSASÁGOK SZAKMAI ÉRDEKVÉDELMÉT
ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN A MAGYAR VADÁSZATI
KULTÚRA SZOLGÁLATÁT.
A TISZTÁN KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY RÉSZLETES PROJEKTEKET ALAKÍTOTT KI,
AMELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MINDEN JÓÉRZÉSŰ VADÁSZ ERKÖLCSI
ÉS ÖNZETLEN ANYAGI TÁMOGATÁSA SZÁMÍT AZ ALAPÍTVÁNY MINDEN
TÁMOGATÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL IGAZOLÁST AD, AMELYNEK BIRTOKÁBAN
A MAGÁNSZEMÉLYEK A BEFIZETETT ÖSSZEG 30 SZÁZALÉKÁT LEVONHATJÁK
AZ ÖSSZEVONT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUKBÓL, AZ EGYÉNI ÉS TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK A BEFIZETÉS TELJES ÖSSZEGÉT
KÖLTSÉGKÉNT SZÁMOLHATJÁK EL.
AZ ALAPÍTVÁNYNAK SZÁNT ÖSSZEG BEFIZETHETŐ SZEMÉLYESEN
BUDAPESTEN AZ V. KERÜLET HONVÉD U. 8. IV. EM. 3.
AZ ALAPÍTVÁNY PÉNZTÁRÁBA, ÁTUTALHATÓ AZ OTP-BANK RT.
BUDAPEST V. KERÜLETI FIÓKJÁNÁL
(1053 BUDAPEST, DEÁK FERENC ÚT 7-9.) VEZETETT

11705008-20443281 SZÁMLÁRA.
AZ ALAPÍTVÁNY DEVIZASZÁMLÁJÁNAK SZÁMA:

SWIFT BIC OTP V., B 62522
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Mellette dübörgött a főútvonal forgalma,
kamion kamiont követett. Lehúzódott a ka
nyarodó sávba, kirakta az indexet, és lassít
va bekanyarodott. A mellékút végig üres
volt, a vezetés feszültsége csökkent. Néze
lődött. Az árkon túl a községi legelő hajnali
párába burkolózott. S valahol, távol - ahol
az aranyopálos levegő mindent eltakart most kelt föl a Nap. Korongja már elveszí
tette a hajnali kelés „duzzogó vörös” színét,
sárgán fénylett, de még „eltűrte", hogy
beletekintsenek.
Aztán az út bebújt az erdő lombjai alá. A
sárgán meleg fény - a fák sűrű árnyékában
- egyetlen pillanat alatt hideg ezüstszürkére
változott. Itt már volt némi forgalom - no,
csak olyan „erdei” -, egy szerény külsejű,
barnaruhás fácántyúk előrenyújtott nyakkal
szaladt át az úton. Kődobásnyira arrébb
egy hatalmas kannyúl baktatott a kocsi
előtt. Mintha az övé lenne az elsőbbség.
Kénytelen volt lassítani. A „füles" erre megi
jedt, és rémületében egyetlen hatalmas ug
rással eltűnt a bokrokban.
Az Öreg Ember csendes derűvel nézte,
de mellében a szorítás emlékeztette, hogy
alig néhány hete tért vissza az „utolsó mesgyekarótól". Mégis, amikor a vadászház
előtt kilépett a kocsiból, már „majdnem"
mosolygott. Hazaérkezett. Érezte!
Lépő Pista - a társaság hivatásos vadá
sza - sietett elébe. Arcán derűs kérdőjel:
- Laci bácsi! Hát m aga? Hol „rejtőzkö
dött" az elmúlt hetekben? A színét sem lát
tuk, de még csak üzenetet sem...
Laci bácsi - „elfoglaltságára” gondolva keserűen legyintett. A fiatalember - mert ők
ritkán veszik észre az ilyen szomorúság
szülte mozdulatokat - derűsen folytatta:
- Hallja! Nem tudom, mi történt az idén
- Szent István napja van -, de a bakok
úgy udvarolnak, borítanak, mintha jú
lius vége lenne. Megvárta magát a
selejt bakja is, most meglőheti.

- Nem vadászni jöttem - az Öreget me
gint elkapta a keserűség
csak nézelődni.
Puska nincs is nálam - ösztönös mozdulat
tal a zsebére tapintott -, csak az őzhívó sí
pok.
- Hát azt is lehet - így Pista
még bizo
nyosan bejönnek a bakok a hívásra. Ked
vére gyönyörködhet bennük. Évek során ki
alakult benne a „tapintat gyakorlata". Nem
kérdezte a távolmaradás okát, ha nem
akartak róla beszélni. Elköszönt - néhány
gyakorlatias tanács kíséretében
s az
Öreg Vadász az erdő felé indult.
A Nap akkor kapaszkodott a fák fölé! A
hajnali pára már ritkulóban, igaz a harmat
még vastagon borított mindent. Csizm a
szárig vizes lett, mire elérte a nyiladékot. A
lucernaföld felé igyekezett - valamikor eről
tetett menetben jó félóra járás volt, most
volt az kettő is -, közben szomorkásán mo
solygott.
- Bizony, bizony - szaggatottan sóhajtott
-, már három évtizede, hogy az öreg „Szépenlépő Pista” bácsi - a „mostani Pista"
apja - megtanított az őzhívó síp használa
tára. Azóta minden nyáron - az üzekedés
idején - síppal behíva lőttem meg a selejt
bakomat. Ez az első nyár, hogy megkésve,
puska nélkül érkeztem. Lelkem mélyén ér
zem, nem a vadászat hiánya űzött-hajtott ki
az erdőre, sokkal inkább a sóvárgó termé
szetszeretetem.
A ritkuló fák-bokrok között már látszott a
vadföld. A második kaszálás után, az újra
sarjadó kövér lucer
na a vastagon
megülő har
mattól
ezüst
színű.
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Imitt-amott a pára egy-egy cseppje - a Nap
fényében - gyémántvillanású. Az óriási
ezüstfehér táblán haragos, sötétzöld körök,
a szerelmeskedő őzpárok kergetőzés köz
ben rajzolt „boszorkánygyűrűi” .
- Ha kicsit gyorsabban szedem a lábam
- korholta magát még itt érem őket. S ha
tapintatlanul nem riasztom el szerelmüket,
talán gazdagabb lennék egy élménnyel.
Körülnéz, letelepedne, mert megfáradt.
A közelben erdőszéli csipkebokor. Apró,
zöld levelei között hivalkodva virítanak a vi
dám színű bogyók. Igaz, még nem tűzpiro
sak - hogyan is lennének, hiszen még csak
nyár vége van
narancs színűek, de fél
éretten is vidámak. S ez a szelíd derű - ész
re sem veszi - beragyogja az Öreg Vadász
arcát. Elgondolkodik:
- Amikor egészségesen jártam az erdőket-mezőket, vadásztam, valahogy „nem
volt szemem" a csodára. Elmentem a ter
mészet rejtett szépségei mellett. Miért van
az, hogy csak akkor vesszük észre a „sze
líd szépséget", ha előbb megjárjuk a „sza
kadék szélét"?!
Kicsit körülményesen, kicsit öregesen le
ül. Körbeszemlélődik. A távolban néhány
őz. Szabad szemmel is kivehetők. Tartá
suk, mozdulataik árulkodnak: két suta meg
egy bak. Az Öreg Vadász a szarvasbőr
zacskóban lapuló sípokért nyúlt, de a moz
dulat félbemaradt. Leheletnyi bosszúsággal
- melyet szomorúság fűszerez - legyint:
- Messze vannak, hiába sípolnék!
Elfordul az őzektől és nézelődik. Körül
öleli a csend. A belsőjében is elsimulnak az
előbbi szomorúság hullámai. Mosolyog,
mert érzi - nem csak körülötte -, a leikébe
is nyugalom költözött. Az erdő fölött, a tisz
ta kék égbolton, éles szemmel ismeri fel a
hullámzó pontban a réti héja távolodó alak
ját. Tekintete végigsiklik az erdőszéli bokro
kon, és érdeklődéssel megállapodik a lom

bök alatt a szorgalmasan kapirgáló fácánjércéken. Hirtelen összefutnak - van vagy
féltucat belőlük
és sietős, gyors mozdu
latokkal csipegetnek. Hangyabolyt talál
tak?... Lehet...
Megint az őzeken állapodik meg a tekin
tete, és elkapja a vadászláz.
- Közelebb legelnek! Lehet, hogy már
meghallaná a bak - a sípon megszólaló - a
vágyakozó sutahangot?!
Megkísérli a finomhangú hívást. Szemét
le nem veszi a bakról. Mert bizonyosan
meghallotta! Hiszen felkapta a fejét, s moz
dulatlanul figyel a hang irányába. Többször
is rásípol. A bak figyel, de nem mozdul! Már
megint érzi a mellkasában a szorítást, a bel
sőjét lassan elöntő bosszúságot. Kész is az
önmagára kihegyezett rendreutasítás, gon
dolatban ki is mondja:
- Aki még nem gyógyult meg, az beteg!
Maradjon otthon!
S ekkor, a távoli bakot szugeráló szeme
sarkában megjelent egy egészen közeli
barna folt. A vadászember ösztönével
azonnal megérzi: őz! Nem fordul feléje - ez
is ösztönös cselekedet -, csak a szemével.
Egészen fiatal, nyársas bakocska. Fényes,
fekete orra remegve szimatol, lábával ide
gesen toporog. Találkozik a pillantásuk, bár
az őz tekintetén látni: nem tudja, mi az úgy
összekucorodva, ott a csipkebokor takará
sában?
Az Öreg Ember lélekben már ismét csu
pa derű, s majdnem hangosan megszólítja:
- Na, kis bakocska! Magad vagy te is?
Az öreg legény elszerette előled a sutákat?

Majd neked is jut... mire újra nyár lesz... A
vigasztaló mondatokat nem tudta befejez
ni. A bak szelet kapott, és hatalmas szök
kenéssel elugrott...
Az Öreg Vadász - néhány pillanatig - a
fülével követte. Aztán derűs arccal a távol
ba mélázott. Nem nézett sehová: a csodál
kozó szemű kis nyársas bak képét idézte
fel még egyszer... Sóhajtott... s az órájára
vetett egy pillantást:
- Eltelt az idő, indulni kellene! Nehézke
sen, ropogó csontokkal felállt. Igaz, a mű
veletet kísérő nyögésben - önmagát kine
vetve állapította meg na, na(!), volt ebben
egy kis „rájátszás” is!
- Az erdőszélen megyek, nem a nyiladé
kon - döntött nagyhirtelen
hátha látok
még valami érdekeset.
Megindult a vadászház felé, csendes rá
érőséggel. Igaz, eltelt az idő, de itt az erdő
oldalban, a délutáni bágyadt napsütésben
csak sétálni szabad, sietni nem. Lépései
alatt halkan surrogott a fű. Nem gondolt
semmire, nem részletezte a mai nap ese
ményeit, csak engedte, hogy egész lelkét
kitöltse a derűs elégedettség. Hogy a „má
ban lépked", csak akkor érzékelte, amikor
mélyhangú dongással - szorgalmasan
gyűjtögető - erdei méh repült el a füle mel
lett. Az egyik bokor sűrű levelein - erősza
kos ébresztéssel - nagyot koppant valami.
Megállt, fölnézett az óriási tölgyre. Az egyhe
szellőben - a fák alatt érezni sem lehetett a makkcsokrokkal roskadásig pakolt ágak
ütemesen, nagyokat bólogattak.
- Hat évtizede járom az erdőket - meg-

rovóan bólogatott -, és csak most vettem
észre, hogy az éretlen makk mérgeszöld
színe - így nyár végén - először fehéressár
gára fakul. Hosszan nézte a sötétzöld leve
lek közül kivirító makkok sokezres tömegét.
Kétszer is megtelik a Hold, mire a makkok
érettbarnára sötétednek és lehullanak.
Továbbsétált, és a vadászháznál elbú
csúzott Pistától, aki nem kérdezett semmit,
csak örült, mert az Öreg Vadász arcáról a
természettel való találkozás letörölte a szo
morúságot.
A bekötő úton senki, csak ő, meg a ko
csi előtt egy arasznyi magasan repülő fecs
ke. Azt figyelte. A napsugárban kékesen
viliódzó fekete szárnyai - oly gyors mozgásúak - szinte mozdulatlannak látszanak.
Széles íveket kanyarítva repült. Néha vil
lámgyorsan oldalra vágott. Vadászott. Az
tán - mielőtt az autó elérte a műutat elegáns félkörrel a községi legelő felé ka
nyarodott.
A betonon most alig volt forgalom. Haza
felé fordult, s észrevette, a hosszú, egyenes
útszakasz végén barátságtalan, fekete fel
hők borítják az eget.
- A szokásos - gondolta -, évről-évre
megismétlődő Szent István napi vihar. A
komor ég alatt a város, ahonnan ma reggel
megszökött, orvosbarátja, meg az injekció
ja elől.
- Meg is mondom neki - s öreges derű
vel pattogott -, ez a mai nap, kint az erdőn,
többet ért, mint az egész injekciókúrája!

Sz. Nagy László

ILLÉS NÁNDOR, A VADÁSZÍRÓ
A kiadó „írások a hajdani vadászvilágból"
címmel új sorozatot indított. Az egyes köte
tekben azokat a magyar vadászírókat kí
vánja szerepeltetni, akik az egykori vadá
szati és erdészeti (esetleg halászati és ter
mészetrajzi) folyóiratokban jelentették meg
vadászati tárgyú írásaikat. Tudjuk, ezek a
lapok ma már nehezen elérhetők, s csak a
leglelkesebb olvasók vállalkoznak arra,
hogy egy-egy író munkáit egyikből-másikból kikeressék és egyhuzamban elolvas
sák. Most azonban - miként a sorozat beharangozójában ígérik - több vadászíró
művét hasonlóképpen összegyűjtve, egyet
len kötetben olvashatjuk.
Az első kötet Illés Nándor írásait tartal
mazza, amelyeket Bányai József állított
össze, szerkesztett. Illés Nándort elsősor
ban erdészeti szakírónak ismerjük, főleg
pedig az erdőművelés („erdőtenyésztés”)
professzorának. Tudjuk azonban, hogy a
vadászati irodalmat is művelte. Elég itt utal
nunk „A vadászati ismeretek kézikönyvé" nek kötetére és a vadőrök számára készí
tett tankönyvére. Illés bibliográfiájának
összeállítói úgy mellékesen meg szokták
említeni, hogy Illés - többnyire álnéven - írt
még vadászati elbeszéléseket, -tárcákat is.

Most ez utóbbiakból kapunk egy kis ízelítőt.
(Megjegyezzük, hogy a kiadvány végén Illés
összes vadászati írását tartalmazó bibliog
ráfiát találunk.)
Illés Nándort, a komoly, tudós pro
fesszort életvidám, a vadászatot, természe
tet, a humort, társaságot, sőt a pajzán tör
téneteket kedvelő embernek ismerhetjük
meg. Bepillanthatunk abba a múlt századi
gondolkodási, sőt beszédstílusba, amelyet
legfeljebb Mikszáth Kálmán műveiben ol
vashatunk, de vadászattal, természettel
kapcsolatban, azt hiszem, csak Illés Nán
dor tudott igazán jól megjeleníteni.
Itt mindjárt megjegyzem, hogy a szer
kesztéskor megmaradtak az eredeti he
lyesírásnál. A kort, sőt az adott helyesírási
szabályokat ez tényleg jól dokumentálja, de
a mai olvasó számára itt-ott zavart okozhat.
Mint ahogyan Mikszáth Kálmán műveit sem
az első kiadásnak megfelelő helyesírással
közük, itt is el kellene hagyni a „ez", „fentartó”, „vájjon" típusú betűket, szavakat. Ezt
annál is inkább indokoltnak látom, mert a
mai olvasó nap nap után úgyis annyi csap
nivaló helyesírású művel találkozik, hogy
adjunk neki menedékhelyet - ha máshol
nem, legalább a vadászirodalomban.
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Hangsúlyozom, mindez nem von le a kötet
értékéből semmit sem, csak a leendő szer
kesztőnek, illetve a kiadónak hívom fel a fi
gyelmét az esetleges szemléletváltás lehe
tőségére.
Illés Nándor írásai nemcsak a korabeli
szokások, vadászeredmények kordoku
mentumai, hanem egy-egy, mára már eltű
nő táj leírását is tartalmazzák. Itt mindjárt a
„Ruczavadászaton” című elbeszélését em
lítem meg, amely a Nyírség mára már meg
változott világát örökítette meg. Olvassuk
csak! „Sajátságos benyomást tett reám írta 1881-ben - a Nyírség félhold körű
domblánczolataival, melyeknek ölén min
denütt ott van a kákás, sásas tó, a fölötte
röpködő sirályokkal s föl-fölröbbenő külön
féle vízi szárnyasokkal. A széleken pedig
különféle gémek komoly arczczal állonganak, mintegy gondolkodva a talányon,
hogy mi czélja lehetett az embernek, mikor
a domboknál kiirtotta az erdőt, melynek he
lyébe vetett rozsát a sovány homokkal
együtt szerte hordja a szél."
Összefoglalva: üdvözlendőnek tartom a
TerraPrint Kiadó vállalkozását, és várjuk a
következő köteteket.
Oroszi Sándor

KÖRKÉRDÉS A VADÁSZKAMARÁRÓL
TETSZIK, NEM TETSZIK - AZ 1997. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY, AMELY AZ O RSZÁGO S MAGYAR VADÁSZKAMARÁRÓL SZÓL,
ALAPJAIBAN FO G JA BEFOLYÁSOLNI A MAGYAR VADÁSZOK ÉLETÉT, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁT.
MÉG A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSE ELŐTT TETTÜK FEL KÉRD ÉSÜNKET
- NÉVKÁRTYA-GYŰJTEMÉNYÜNKBŐL TALÁLOMRA KIVÁLASZTOTT - 20 VADÁSZNAK:
MIT VÁR A VADÁSZKAMARÁTÓL, MILYEN FELADATOKAT BÍZNA A M EGYEI ÉS AZ O RSZÁG O S VADÁSZKAMARÁRA?
A VÁLASZOKAT A BEÉR K EZ ÉS SO R R EN D JÉBEN , SZERKESZTETLEN Ü L KÖZÖLJÜK.
KARKAS KÁRO LY (Z A LA EG ER 
SZEG ): Elöljáróban leszögezem, minden
magyar vadásznak elemi érdeke, hogy
egy életképes, erős vadászkamara tagja
lehessen. A terülctcs társaságok mindig
képviselve voltak a MAV0SZ. majd a Va
dászati Védegylet révén. Az egyén eddig
nem kapott képviseletet a vadászati struk
túrában. A leendő megyei és országos va
dászkamarától elsősorban azt várom,
hogy köztestületként képviselje a magyar
vadászok egész táborát. Nyújtson segítsé
get a kezdő vadászoknak és az életük al
konyán lévő niniródoknak egyaránt, és
fogja össze a sport- és hivatásos vadászok
egész közösségét. Alkosson egy olyan eti
kai kódexet, amely a vadászat rendjét sza
bályozza, azt megfelelő módon ismertes
se meg az érdekeltekkel, és egyben őr
ködjön annak megtartása felett.
Néhány megvalósítandó célkitűzést
említek a teljesség igénye nélkül:
- a vadászkamara lásson el olyan köz
feladatot. amely elősegíti a vadászati tör
vény és az ahhoz kapcsolódó rendeleteinek érvényre juttatását,
- a vadászokat érintő jogszabályok,
rendeletek megalkotása előtt egyeztessen
az érdekükben a jogalkotóval,
- nyújtson segítséget tagjai részére
jogsérelem esetén.
- megalkuvást nem tűróen lépjen fel a
vadászetikát súlyosan megsértőkkel
szemben.
- a vadászok lakóhelye vagy kisebb
régiója által létrehozott kamarai csopor
toknál összegyűjtött felvetéseket, javasla
tokat országos szinten összegezze, és eze
ket a döntésekkor vegyék figyelembe,
- a vadászati ismeretek elsajátítását,
koordinált oktatásszervezéssel segítse,
- a vadászokat naprakészen tájékoz
tassa a médiák igénybevételével,
-a közvélemény hitelesen tájékoztas
sa a magyar vadászat helyzetéről, illetve
arról, hogy mit tettek és tesznek a vadá
szok, a vad élőhelyének védelme és a
gyakorlati természetvédelem érdekében.
- a vadászati kultúra őrzését, ápolását,
menedzselését.
Természetesen a kamarai szolgáltatá
sokért a tagoknak meghatározott pénz
összegeket kell majd fizetni, de szeret
ném felhívni a jövőbeni tagsági díjat
megállapító leendő kamarai önkormány
zat tagjainak figyelmét, hogy a vadászat
ból már eddig is jelentős számban kiszo
rult alacsony jövedelmű nimródok érde
kében, ne a „csillagos ég” legyen a határa
a kamarai tagdíjnak.
DR. EREN T GÁBOR (BUDAPEST): A
legfontosabb cél a világhírű, és méltán vi
lághírű magyar vadászat jó hírnevének

erősítése, a magyar vad védelme ezekben
a zord időkben. A zord idő kifejezést azért
használom, mert minden szervezeti, jogi
átstrukturálódás az élet minden területén
magában rejti a buktatókat, a sérelmeket.
A magyar vadászkamara annak érdeké
ben tevékenykedjen, hogy mind a régi,
mind az új tulajdonosok tiszteletben tart
sák azokat az elemi kötelezettségeket,
amelynek a végső célja az antro-geo-biozoo cönózis harmóniájának fenntartása.
Magyarország flórájának, faunájának
úgy lehet méltó helye a világban, ha meg
őrizzük mind az állatvilágban, mind a nö
vényvilágban a sokszínűséget, az egyes
fajok egészséges életlehetőségeit.
Ennek érdekében a kamarának nagyon
nagy súlyt kell fektetnie a gyors szerveze
ti felállásra, a megfelelő személyek kivá
lasztására. a fentieknek megfelelő jogi és
közgazdasági garanciák minél gyorsabb
kidolgozására, nem megfeledkezvén a
nagyon kemény szankciókról sem.

zíciókat vállalókat ugyanez a gondolat
vezérelte, illetve vezérli, és ezt nem is
fogják elfelejteni.

DR. IG N ÁCZ MAGDOLNA (BUDA
PEST): Talán nyolc vagy kilenc évvel ez
előtt történt. Olyan cikket adtam le a
Nimródnak, amelyben leírtam, hogy sze
rintem milyen feladatai lennének egy or
szágos érdekvédelmi szervezetnek, be
mutatva a francia példát, ahol az országos
vadászszövetségben 1901 óta kötelező az
egyéni tagság. Akkor a cikk nem jelenhe
tett meg. megakadályozta a lap gazdája,
az érdekképviselet.
Tehát kezdem azzal, hogy nyílott le
gyen és ne éljen vissza a hatalom adta ki
vételes pozíciójával. Alakítson ki mind a
területi, mind az országos szervezet a spe
ciális. tehát önszerveződésen alapuló ér
dekképviseletekkel. szakhatóságokkal, a
létrejövő vadgazdálkodási tanácsokkal,
nemzetközi szervezetekkel tartalmas kap
csolatot. A törvényben megadott kerete
ket bővítve végezze feladatát, tudjon
megújulni, elébe menni a változásoknak.
Szakmai, jogi és humánvonatkozású
problémákkal be lehessen kopogtatni a
területi szervekhez, ahol ne csak az ügy
felet lássák. Szervezzen szakmai fórumo
kat. működtessen információs hálózatot,
igényelje a szaklapok talán ma még ke
vésbé értékelt szerepét. Ne a vadászok
helyett dolgozzon, de segítse és tanítsa
őket, kérje ki véleményüket, vonja be a
feladatok megoldásába. Bírja elviselni a
kritikát, a másként gondolkodást is, hi
szen enélkül nem haladnánk előre. Segít
se megtalálni és elismertetni a társada
lomban a vadászokat, a vadászat szerepét.
Egy szóval értem, vagyis értünk, a vadá
szokért legyen.
Bízom benne, hogy a törvény előter
jesztőit, megalkotóit és a kamarában po

PUSKÁS SÁNDOR (K ESZ T H ELY ):
A vadászkamaráról szóló törvény egy
olyan csapás a magyar sportvadászokra,
amely már a tűrés határán van. Jogos
kérdésként vetjük fel. hogy miért nincs
kamarája a horgászoknak, bélyeggyűj
tőknek, vitorlásoknak, természetjárók
nak. focistáknak és még sok más olyan
civil szervezetet sorolhatnánk, akik
egyéni hobbijuk mellett szolgálják az
ország kulturális, sport és környezet-,
természetvédelmi érdekeit.
Mit tesz a sportvadász? Óvja, ápolja a
természetei, a vadat, építi a magaslest,
eteti a vadat, készíti a cserkelőutat és ki
szolgálja a külföldi vadászt, életét koc
káztatja az orvvadászok elleni küzdelem
ben. illetve tette addig, amíg az új vadá
szati törvény ki nem tiltotta a vadászterü
letről. Nem kifogásolom, hogy legyen önkéntes alapon - kamarája az orvosok
nak. ügyvédeknek, kereskedőknek, iparo
soknak. (Egyik sem önkéntes. A szerk.
megjegyzése.) Ők kereső foglalkozási űz
nek. más kérdés, hogy a kamarák hogyan
védik érdekeiket. A sportvadászok vi
szont egyesületi alapon működnek, beru
háznak felszerelésre, fizetik a társasági
tagdíjat, megveszik a vadászjegyet, meg
kötik a biztosítást, fizetik a vadászvizsga
és fegyverismereti vizsga díját, fillérekért
beviszik a lőtt vadat, haza pedig a belső
séget. selejt vad gyatra trófeáját stb. Fize
tik a megyei szövetség most felemelt tag
díját, ha netán területe is van. úgy a bérle
ti díj mellett a szövetség által megállapí
tott díjat. Ha viszont a vadászterületen ne
tán elejt egy vadat üldöző kutyát - ami
kötelessége-jogvédelem nem illeti meg.
fogadhat ügyvédet, fizetheti a kártérítést.
A kamarai törvényre visszatérve, úgy
érzem, hogy alkotmányos jogainkat sérti.
Ha viszont már ezen változtatni nem le
het. mit várunk a kamarától? Elsősorban a
magyar sportvadászok érdekeit képvisel
je. Létrejöttével egyidejűleg szűnjenek
meg a felduzzasztott megyei szövetségek.
Legyen erőteljes befolyása a jelenleg ér
vényes - de végrehajthatatlan - vadászati
törvényre, a vadászterületek igazságos,
jogszerű elosztására. Érje cl, hogy a vadá
szat ne a kiváltságos, milliomos vállalko
zók, szakszerűtlen kedvtelése legyen.
Érje el. hogy a belügyminiszter tegyen
különbséget a vadászok és az önvédelmi
fegyverre jelenleg jogosítottak vizsgázta
tási rendszere között. Legyen nagyon szi
gorú vizsgarendszer a vadászok tekinteté
ben, de ezen a vizsgán rendőrhatósági
részvétellel a fegyvervásárlásra is kapjon
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lehetőséget a vizsgázó. Például miért bu
kik meg a vizsgán fegyverszerkezeti is
meretből olyan ember, aki a másik vizs
gán azt tanulja, hogy hiba esetén szakmű
helybe kell vinni a fegyverét.
Várjuk továbbá az egészségügyi köve
telmények európai szintre hozását. Mit
szól az a magyar vadász, aki 1987-ben az
egyik - egyébként lövésnél nem használt
- szemén bekövetkezett látásgyengülés
miatt elveszti fegyvertartási engedélyét,
de 1996-ban mint kísérő, egy félszemű,
bénalábú 78 éves német vadászt csörlőzött fel a magaslesre. Lényeges különb
ség van a két ember között. Az egyik saját
hazájában korlátozott körülmények kö
zött selejtre vadászható vadász, míg a má
sik az európai szabályok szerint vadászat
ra jogosult. nekünk valutát hozó ember.
Ha sok egyéb más probléma mellett
ezeket netán képes lesz a vadászkamara
rövid időn belül megoldani, munkáját
minden magyar vadász támogatni fogja
és önként lép be a kamarába. Ellenkező
esetben a kamarai törvényt úgy tekintjük,
mint azon törvények egyikét, amelynek
célja, hogy a magyar embert minél jobban
kizsigerelje.
GAÁL DÉNES PÉT ER (BA LA SSA 
GYARMAT): Alaposan megvizsgálva az
első olvasat utáni még rendezetlen gon
dolataimat, kicsit félek. Félek, hogy fis
kális korunkban a vadászatot is bekebele
zi ennek szelleme az egyesületi tv., a
Ptkl., a Btk., a vadászati tv., és az új ka
marai törvény már szinte gúzsba köti a lé
nyeget: nevezetesen a spiritizmust a va
dászatban. Sajnálom a vadászat jelenlegi
és leendő szervezeteiben dolgozó vadá
szokat: vad helyett határidőket és érdek
múlásokat figyelhetnek, s izgalmat szá
mukra az eljárási hibáktól való rettegés
fog hozni.
Ezek figyelembe vételével én az aláb
biakat várom: kevés tilalomfát és sok cö
löpöt (melyre lelkileg is lehet építkezni),
hiteles embereket (példaképeket, akik
hídverők a múlt és a jövő között), elvará
zsolt embereket (akik művészei ennek a
„szakmának” ), mutassa meg, milyen le
gyen a vadász, ha magyarnak született (és
már kinőtte afrikai vagy kanadai álmait),
jusson cl markánsan ezen ősi tevékenység
szépsége és fontossága az iskolákba, a te
levízióba, a sajtóba.
SÍPO S ISTVÁN (SZEG ED ): Konzul
tálva Dragon Józseffel és Karikó József
fel, akiket a megyei küldött közgyűlés a
Vadászkamarai Előkészítő Bizottságba
beválasztott, véleményünket az alábbiak
ban összegezzük.
A Csongrád megyei vadászok nagy ér

deklődéssel és várakozással tekintenek a
Vadászkamara megalakítása elé. A törvénytervczetet sok vadász ismerte, mert
annak fénymásolata már hónapokkal ez
előtt kézről-kézre járt. Ezzel egyidejűleg
az előkészítő munka végzésére bizottság
alakult, annak ellenére, hogy a fővárosból
kamara ellenes megnyilvánulásokat lehe
tett hallani. „Hivatalos” véleményt elő
ször a védegylet május 29-i közgyűlésé
nek írásos beszámolójából lehetett olvas
ni, amely szerint „az országos választ
mánynak végérvényesen el kell dönteni,
hogy milyen szerepet vállal a kamara lét
rehozásában. A vadászat és vadgazdálko
dás helyzetét ismerve nehezen elképzel
hető akár megyei, akár országos szinten a
törvény által előírt vadászati felügyelő
ség, vadászkamara és érdekképviselet
egyidejű működtetése”.
A megállapítás indokolt, és elfogadha
tó, de mégsem volna megoldás a vadá
szok számára, ha ez csak egyszerű „név
táblacserét" jelentene. Az érdekképvise
letek különösen az utóbbi évben magukra
hagyták a vadásztársaságokat, és ennek
következményeit az egyes vadászok
vesztesként viselik. A kamarai törvény jú
niusi elfogadásával megnyílt a lehetőség
a vadásztársadalom előtt, hogy olyan va
dászkamarai vezetőséget válasszon - me
gyei és országos szinten -, amely az elő
zetes várakozásainknak megfelel. Szá
molni kell azzal is, hogy akik ellenezték a
vadászkamara létrehozását, a törvény el
fogadásával, érdekeik érvényesítésére
igyekeznek majd abba belesimulni.
/. közeljövő feladata mindezek isme
retében Csongrád megyében az elsők kö
zött megalakítani annak vezetőségét.
CSÁK ISTVÁN (FÜZESGYARM AT):
Kissé nehéz eligazodnom a jelenleg ki
alakult helyzeten, a megyei vadászszö
vetség, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet és a Kamara szerepét illetően.
Továbbá az állami hatósági jogok, felada
tok. és a törvény által létrehozott kamarai
szervezetek, szervek jogai és kötelességei
sem tisztázottak előttem. Gondolom, e
véleménnyel nem vagyok egyedül.
A kamarai törvény egy aránylag lesza
bályozott szakmai és érdekvédelmi szer
vezet létrehozását biztosítja. A törvényt
áttanulmányozva úgy látom - egyolda
lúan, egyéni érdekvédelmet és szakmai
iránymutatást biztosít, viszont a vadászat
ra jogosultak, vadásztársaságok, egyesü
letek stb. érdekvédelméről, támogatásáról
nem szól. Elképzelhetőnek tartom, hogy a
rendeletben nem szabályozott, illetve
nem megfogalmazottakat a központi és
területi kamarai szervezetek alapszabá
lyainak kidolgozásánál pótolni lehet. K í
váncsi vagyok a vadászkamara alapsza
bályában megfogalmazottakra, különös
tekintettel a törvény 3. paragrafusának
pontjaiban előírtakkal kapcsolatban (vad
védelem, vadászetikai szabályok kidolgo
zása stb.). Pozitívumnak kell értékelni,
hogy lesz végre egy egységes szervezet,
amely pontos adatbázist tud kialakítani
vadászokról, vadászattal kapcsolatos sta
tisztikai adatokról, illetve biztosítja a
megfelelő szakmai továbbképzést, ami az
utóbbi időben egyáltalán nem, vagy csak
nehezen működött.

Véleményem szerint mint minden tör
vény, rendelet csak annyit ér, amennyit
abból betartanak, illetve betartatnak belő
le. Ismerve néhány kamarai szervezet
működését, nagyon oda kell figyelni,
hogy e szervezet ne csak a kamarai díjat
tudja beszedni, hanem működésével való
ban a vadászok érdekvédelmét, szakmai
fejlődését biztosítsa, és a vadászati tör
vény mellett, a vad, a vadászat és a vadgazdálkodás érdekeit is szem előtt tartsa.

A Vadászati Kulturális Egyesület
Nógrád megye vadászai S a l

SZTRAPÁK FEREN C (TATA): Szeret
ném hinni, hogy a leendő vadászkamara
minden létrejövő szintjén ki-ki megtalál
hatja érdekei védelmét. Vagyis jó lenne,
ha Murphy visszás törvényei a legkevés
bé érvényesülnének majd. Ha ez a köztes
tületi szervezet sohasem válna öncélúvá,
nem idegenedne el a hézköznapi, mezei
igényektől. Ne kelljen előszobázni! Ne
érezze senki, hogy mellékes tényező, és
olyasvalakiknek teremtődnek irodai mun
kahelyek, akiktől oly messze állunk, hogy
fényévbe kerül, mire feldereng a kölcsö
nös megértés reménysugara.
Hiszen nagyon sok mindent kell pótló
lag orvosolni! Társaságok sora maradt te
rület nélkül. Ki törődik velük az újfajta
tulajdon, a profitszerzés kiszorítósdi játé
kai ellenében? A Vértes vidékén és a kö
zeli nagyvadas részeken 250 ezer forintos
tavalyi belépési díj után több tucatnyian
maradtak vadászati lehetőség híján. Eh
hez elegendő, hogy az állami erdészet lecsapva a kiegészítő föld- és erdőtulaj
donosok képviseletére - saját ágazati
fennhatóságot kezdjen gyakorolni.
Komárom-Esztergom megyében az új
vadászati törvény életbe lépése előtt, ami
egybeesett a naptár szabta tilalmi idővel,
több mint húsz szarvasbika és tehén esett
áldozatul, borjakat zsigereltek ki a belső
séggel együtt. Legálisan tartott golyós
fegyverekből és feketén szerzett golyó
szórókból tüzellek az elkövetők enge
déllyel a zsebükben, illetve orvul. A rend
őrkapitányság kivizsgál, vádemelési ja
vaslatot tesz az ügyészségen, a védők szcrecsenmosdatásba kezdenek. Az idő
megy. A régi szabályozás már, az új vi
szont még nem működik.
A jog és vadászerkölcs, tulajdonosi ér
dek együtt sír vagy nevet. Baj van, ha kü
lön utakon járnak.
Lopás, illegális fegyverhasználat el
képesztő esetei követik egymást. Egyesü
leti szinten, külön-külön sikertelenségre
van ítélve bármiféle rendezés. Kaotikus
hónapok után tovább romlik a vadvéde
lem- és gazdálkodás esélye, ha kizáróla
gos szempontként azok uralják a terepet,
akik többet ígérnek a liciteken, s feljogo
sítva érzik magukat, hogy taroljanak a
millióikért egy-egy évre szóló szerződés
keretében. Hol a vadászetika, ki szerez
neki érvényt?
Védő karra egyaránt szükségük van a
peremkerületre szorított, közösen épített
erdei házaikból kiűzetett vadászoknak és
az újaknak, akik a vizsgatétel előtt állnak.
Mindenképpen kell az a valami - nevez
zük kamarának amely átmeneti idők
ben is élteti a megtartó vadászati kultúrát
szóban, írásban, képben művészi és min
den más módon, hogy az ember sem em
bernek sem a vadnak, ne legyen farkasa.
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gótarjánban a Tarján Étterem
különtermében gyűltek össze
május 17-én.
Fenes Jó z se f üdvözölte a
megjelenteket és ismertette az
ülés program ját. Csekő Sán
dor ism ertette az egyesület
főbb célkitűzéseit és az eddigi
eredményeket, valam int a he
ly i csoport működésének le 
hetőségeit. Az elm últ időszak
nem tett jó t sem a hazai vadá
szati kultúra ápolásának, sem
az etikai kérdések tisztázásá
nak. A vadászati kultúra ápo
lásában, terjesztésében a kö
zeljövőben kulcsszerepe lesz
a h elyi csoportoknak. A hoz
zászólásokból kitűnt, hogy a
helyi csoport megalakulását a
m egjelentek egyhangúlag tá
mogatják, és ezzel a V K E he
ly i közössége meg is alakult.
H e ly i ügyvivőnek a m egje
lentek Fenes Józsefet válasz
tották meg. Cím e: 3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 50.
T.: 32/353-608.

Rékási Csaba amatőr va
dászfestő Seregélyesen, a Taunus Kastélyhotelben rende
zett kiállítása adott stílszerű
környezetet a V K E Fejér me
gyei helyi csoportjának meg
alakulásához május 24-én. A
hivatalos m egnyitó után a
V K E bemutatása következett,
am elynek m unkájáról a szép
számmal egybegyűltek átfogó
képet kaptak. Ezután a részt
vevők egyhangú döntése
alapján m egalakult az egye
sület megyei csoportja. A cso
port ü g yvivő jéü l dr. Kosztelny Lászlót választották. C í
me: 8043 Iszkaszentgyörgy,
Szabadság u. 42. T.: 22/441198.

A népszerű vadászíróról,
Bársony Istvánról elnevezett
Mezőgazdasági Szakközépis
kola adott otthont Csongrá-

dón a V K E m egyei csoportjá
nak alakuló ülésén május 28án. A M atula programunkban
tevékenyen résztvevő iskola
tárgyalójában a megjelent va
dászokon k ívü l szépszámú
diákcsoport is m egjelent. A
rendezvény szervezője Pappné N agypál Ju d it, az iskola
igazgatóhelyettese üdvözölte
a m egjelenteket, majd bemu
tatta a V K E tisztségviselőit,
akik ism ertették az egyesület
eddigi munkáját és a közeljö
vő terveit. A m egjelent diákok
is elm ondták, hogy szeretné
nek bekapcsolódni a munká
ba, szívesen kezdem ényez
nek, szerveznek programokat,
de ugyanígy várnak is ötlete
ket, elképzeléseket. A régió
ügyvivőjének a m egjelentek
Pappné N agypál Ju d itot vá
lasztották meg. C ím e: B á r
sony István M ezőgazdasági
Szakközépiskola,
6640
Csongrád, Szentesi u. 2. T.:
63/482-833.

Egy nappal az országos
küldöttgyűlés előtt, május
28-án tartotta alakuló ülését
a V K E budapesti csoportja.
A m egjelentek átfogó képet
kaptak az egyesület tevé
kenységéről, célkitűzéseiről.
Szükségessé vált, hogy a he
ly i sajátosságok figyelem be
vételével, öntevékeny módon
foglalkozzanak a vadászati
kultúra szakterületeivel. B á r
a megyében, a déli régióban,
Cegléden már alakult h elyi
csoport, még is szükséges,
hogy a főváros területén élő
hasonló érdeklődésű vadá
szok is létrehozzanak egy
klubszerűén működő öntevé
keny csoportot. Szám talan jó
ötlet, elképzelés ism ertetése
után egyhangúlag döntöttek
a m egalakulásról, és területi
ügyvivőnek m egválasztották
K ovásznai Sándort. Cím e:
1161 Budapest, T hököly u.
105. T.: 405-4216, 30/317771.

K Ö N Y V K R I T I K A
GYIMESI GYÖRGY: AZSIA SZIVEBEN (Jntegrita, Somorja 1996.)
Ez az a vadászkönyv, melynek olvasá
sakor már a 6. oldalon elszomorodik a
közönség!,.Kérem tisztelt Olvasóimat,
hogy fogadják eme búcsúművemet...”
írja elő- és utószó helyett a szertelen vadászszenvedéllyel megáldott, vadászös
vényei legvégéhez közeledő „álsze
rény” vadászírónk, aki sosem pályázott
irodalmi babérokra. Ám ennek dacára
az eddig megjelent 11 kötete akarata el
lenére, az olvasó nimródok javaslatára,
Diana és Szent Hubertus a Pegazus
szárnyas lovának „terítékre hozására”
kárhoztatta! Egyszerűbben fogalmazva,
vadászélményeinek rögzítésében az ih
letése örökké lebilincselt bennünket,
vadászszívhez szólóan, feledhetetlenül
ecsetelve e nemes sport kiapadhatatlan
gazdagságát, szépségét, és oly gyakran
elkeserítő csalódásait. így lett a szerző
ből vadászarisztokrata, vadászirodal
munk excellens alakja.
Szívügye Mongólia! Ottani vadász
ösvényeinek inspirálását élvezhetjük a
közel 200 oldalas mű olvasásakor. Szel
leme kiapadhatatlan gazdagságtól, kivá
ló írói talentumról tesz fényes tanúbi
zonyságot. Végig vele érezhetünk, vele
gondolkozhatunk.
Nemcsak vadászatok, a mongol föld
szépsége, változatossága, népének etnografikus és kultikus ábrázolása gaz
dagon, egyúttal a valóságnak megfele
lően kerül terítékre. A vadászat sikeré
nek érdekében a szerző még imamalmot
is forgatott a Ganden hijd kolostoránál,

és bőven itatta arhival a mongol nyelven
Bogónak nevezett Istent. S hogy ez
mennyire bizonyult sikeresnek, tanúsít
ják a vadűzésról íródott oldalak.
A könyv első része (második mon
gol útja) a „Megvalósult álmok” című 9.
kötetében (Madách, 1989.) jelent meg
először. „Csak úgy igazi az öröm. ha
mások is osztoznak rajta” , hangzik el a
42. oldalon. És bevallom, én szívesen
osztoztam, ismételten is, s minden bi
zonnyal nem utoljára. Az „álmok álma”
(argali), a jangir (szibériai kőszáli kecs
ke), a maral bikák, a szibériai őzbak. a
dzsejrán és a marmoták izgalmakban
bővelkedő vadászatának csodálatos le
írása, melyet a vadászsiker mámorának
részletes ecsetelése követ, „lehetetlen
né” varázsolja ezen irodalmi alkotást.
A második rész először olvasható, s
a szerző harmadik „nagy vágy” betelje
sedését foglalja magába. Lapjain sajnos
már a ma Mongóliája érződik, s bizony
a „denaturalizálódás” (gróf Széchenyi
Zsigmond szavaival élve) ezen orszá
got, annak vadászparadicsomait sem ke
rülte cl. A lőjegyzék ugyan darabszámra
jóval gazdagabb, ám annak java részét a
prémvadászat biztosítja. Golyvás gazel
lák, korzak és „medve-farkas” helyett
lőtt suluusz jelentik az igazi raritást. És
akaratlanul ugyan, de annál nagyobb
igyekezettel, még poloskázásra is kény
szerült a „vadászat megszállottja” !
A könyv lapjait nagy élvezettel ol
vasván, csak ritkán lett „kedvem a ku

tyáké” (33. old.). Alábbi észrevételei
met, kekeckedéseimet inkább pontosí
tásnak. kiegészítésnek szánnám, sem
mint elmarasztaló bírálatnak.
Nem először véleményezem, a
„mormota” szabatos magyar neve marmota! Mongolul tarvaga. Két fajuk él
ottan, a Marmota sibirica és a M. baibacina. Az utóbbit nevezik oroszul tarbagannak (mindenhol). A maral szarvas
nem íródik egybe (23. old.). Magyarul a
korzak pusztai róka (60. és 147. old.).
Pontatlan a rendszeresen használt vad
kecske elnevezés, ui. több ilyen faj él
Földünkön, de amire a szerző vadászott,
az a kőszáli kecske, melynek Mongóliá
ban két alfaja ismert. A Capra ibex sibi
rica Pallas 1776 (Meyer! csak 1794-ben
írta le), és a C.i.alaiana Noack. Ezenjilfaj érdekessége, hogy Lorenz 1906-ban
Almásy György nagy magyar utazó tisz
teletére Capra ibex almasyi-nek közölte
le. A dzeren az orosz irodalomban hasz
nálatos, mongol neve cogaan zeer (98.
old.). Vemhességük közel 6 hónapos
(157. old.). Zavaros mindmáig a vadjuhok rendszertana. A 37 körüli vadon élő
alfaj közül a mongóliaiak valamennyien
az 56-os kromoszómájú csoporthoz tar
toznak, ezért ma a Rowland Ward*s is
összevontan hozza a jubata és a darwini
alfajt (117. old.). Az antilopfélék nem
képeznek családot, csak a tulokfélék
családja alcsaládjait adják. Vagyis a
golyvás gazella és a dzserján a gazellák,
míg a szajga a szajgák alcsaládjához tar

toznak (98. old.). A gazellák nem antilo
pok. hímjüket nem szokás bikának titu
lálni (158. és 180. old.). Ma inkább me
zei görénynek neveződik a molnárgö
rény (178. old.), és nem él nyuszt Mon
góliában, ezért a csapda által fogott,
nyest lehetett (182. old.). Ehhez hason
lóan a 105. oldalon szereplő szirti fog
lyok csukárok, és a zarándokhelyi kék
galambok sziklagalambok (Columba
rupestris) voltak (146. old.). Nem tar
tom vadásziadnak a vándorsólyom (58.
old.) és a fekete sas (64. old.) meglövését. ámbár az utóbbi leginkább pusztai
sas lehetett (Aquila rapax orientalis),
hisz a „dicső tett” színhelyén ez a domi
náns sas faj! A hópárduc mongolul irvesz és nem „irbesz” (54. old.). És szá
nalmas tettnek vélem a „tévedésből”
meglőtt hiúz (192. old.) gereznájának a
Washingtoni Egyezményt kijátszó átcsempészésének a propagálását, hirde
tését. No persze irigylem a szerző új
csövű puskáját is, mellyel a hatszoros
magyítású céltávcső segítségével a 300
méterre álló bak is simán meglőhető
mindenfajta fólétartás nélkül (109. old.).
A fentiek ellenére, Kittenberger Kál
mán 1941-ben íródott szavait használ
ván, „ennek a könyvnek nincs szüksége
semmiféle reklámra, nincs benne sem
mi kendőzés, egyszerű és igaz” . Egy
aránt élvezetet talál benne a vadász, az
utazni vágyó és a jó olvasmányra igényt
tartó olvasó.
Dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A vadászatról szóló törvény meg
alkotását követően nyilvánvalóvá
vált: szükség van egy új vadászati
szakmai szervezet létrehozására
is.
Célkeresztben az erdei harmónia
címet adta a Magyar Nemzet annak
a cikkének, am elyben kormánypárti
és ellenzéki képviselők indokolják a
vadászkamara életrehívásának idő
szerűségét. „Az önkormányzatiság
alapját a hazánkban működő több
mint negyvenezer sportvadász és a
mintegy háromezer hivatásos vadász
teremti meg. ám az egész társadalom
számára sem lehet közömbös, hogy
természeti értékeink, így annak szer
ves részét alkotó vadállományunk
sorsa milyen kezekbe kerül. A vadá
szati törvény végrehajtásakor renge
teg olyan negatív tapasztalat gyűlt
össze, am elyeket várhatóan kiküszö
böl egy megfelelő jogosítványokkal
rendelkező országos vadászkamara erősítette meg Mészáros Béla
(SZD SZ), a törvénytervezet egyik al
kotója. Átláthatóvá teszi a honi vadá
szatta) összefüggő szakmai és jogi vi
szonyokat, így a peres eljárások is el
kerülhetővé válnak. (...) Pálos Miklós
(KDNP), a tervezet másik beterjesztő

je is fontos garanciális elemként érté
keli a szigorú összeférhetetlenségi
szabályozást. Bízik abban is, hogy a
kamara feloldja a vadászok és a föld
tulajdonosok közt m esterségesen
gerjesztett ellentéteket is, hiszen a
vadállomány megtartása közös érdek.
Pálos Miklós úgy véli, káros az a beál
lítás, mely szerint a vadászat az elit
ügye. A magyar vadállomány európai
hírű és színvonalú gondozása az
egész nemzetgazdaság elemi érdeke,
arról nem is beszélve. hogy a magyar
vadásztársadalom kilencven százalé
ka vidéken élő egyszerű polgár."
„Kisebb vihart kavart az önálló Orszá
gos M agyar Vadászkam aráról szóló
törvény. Azoknak a szervezeteknek
ugyanis, am elyek a magukénak tud
ták. illetve akarták tudni a mintegy
40-50 ezer magyar vadász ügyét,
sérti az érdekeit egy új, önálló szerve
zet létrehozása - állítja a Népszabad
ságban Házas József szocialista
képviselő, az új törvény egyik szellemi
atyja. A renitens puskások ideje M a
gyarországon is lejár című cikkből ki
tűnik: „A magyar vadászoknak a M a
gyar Vadászok Országos Szövetsége
(MAVOSZ) működési feltételeinek, jo
gosítványainak m egnyirbálása óta
nem volt összefogott, igazából haté

kony érdekérvényesítő szervezetük.
Ezért volt egyre égetőbb szükség a
vadászati törvény megalkotása mellett
egy új vadászati szakmai szervezet
létrehozásáról szóló törvény kidolgo
zására is. (...) A vadászkam ara létre
hozása azért is indokolt, mert például
a vadásztársaságokkal, egyesületek
kel, vadászati gazdasági társaságok
kal is foglalkozó Magyar Agrárkamara
nem zárhatja ki soraiból a szabályta
lankodó. az etikai normákat be nem
tartó vadászokat. A vadászkam arát
ezzel szemben olyan jogosítványokkal
sikerült .felfegyverezni’. am elyek se
gítségével sikerülhet kialakítani a kul
turált vadászat feltételeit. A Mavosznak régen szigorú működési szabályai
voltak, megfelelő szankciókkal. A jö
vőben a - néhány hónap múlva meg
alakuló - vadászkam ara alakít ki egy
szigorú etikai kódexet, amely a szán
dékok szerint m agas fokú vadászati
kultúra alapja lehet."

Vadak és vadászok címmel mutatja
be a Jászkun Krónika, milyen káro
kat okozott a hosszú tél és az orwadászat a nagykunsági vadállom ány
ban. .Konokul csökken a vadállo
mány, pedig a karcagi vadászok
(ahogy elnökük mondja) „Nem lődü-

höncök” , azaz nem lemészárolni, ha
nem szeretni és gondozni akarják a
természetet. A „lődühönc" természet
azonban megvan az egyre több orv
vadász némelyikében: fegyverrel vagy
más módon gyérrtik az állományt. Az
orwadászok száma egyre nő, a riasz
tó munkanélküliség, a szegénység, az
éhség sokakat erre a tevékenységre
kényszerít. (...) Karcagon nagyon vár
ták a vadászati törvényt, amely szabá
lyozza a vad védelm ét, a vadgazdál
kodást. s a vadászatot.
Ötven éve példa nélküli szarvasm é
szárlásról ad hírt a Népszava Tata

körzetében az orvvadászok hadat
üzentek az agancsosoknak cím 
mel. „Az orwadászok a Bajót és Bónya közötti lucernásban végeztek há
rom hím egyeddel. A szomorú vadá
szat végeredménye: egy egészben lé
vő szarvastetem, kettő agancsos fej,
zsigerek. (...) A m észárlással okozott
kár m eghaladja a 2,4 millió forintot.
Egy felnőtt szarvasbika értéke m eg
közelítőleg 800 ezer forint. A hús biz
tos, hogy kereskedelm i forgalomba
kerül. A szakem berek feltételezik,
hogy az orw adászok géppisztolyt
használtak az állatok leterítéséhez.

Összeállította: K. E.

MÜVÉSZPORTRÉ

TÖRÖK ANDRÁS MÁTYÁS
Még egyetlen Török-képet sem
láttam, amikor hírét vettem,
hogy András újabban felcsapott
festőnek, és vadásztémájú ké
peket fest. Hosszú évek teltek el
a hír vételét követően, amíg egy
kiállításon a kép jobb sarkában
fölfedeztem Török András szig
nóját. Tetszett a festmény...
nem is feltételeztem, hogy egy
épületgépész ilyen érett, jól
komponált, színeiben is ragyo
góan eltalált képet tud festeni.
Évente legalább egyszer - kö
zös - szalonkavadász szenve
délyünk össze szokott hozni
bennünket, így alkalmam volt
rákérdezni: hogyan lett belőle
vadászfestő?
nem... véletlenül a kezembe ke
A munkanélküliség tett az rült egy pakolásnál édesapám
zá. 1991-ben megszűnt a cég, festőfelszerelése. Ő egyébként
ahol dolgoztam, és valamit ki grafikus volt - hosszú évekig
kellett találnom ahhoz, hogy ne dolgozott a Füles szerkesztősé
halljak éhen. Hogyan, hogyan gében és ha ideje engedte és
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kedve is volt hozzá, a saját szó
rakoztatására olajképeket és
akvarelleket festett. Fölállítottam
a festőállványt, felraktam egy le
alapozott farostlemezt... és el
kezdtem rajta az ecsettel bab
rálni. Egy fekvő és egy álló őzet
próbáltam megfesteni. A kép el
készült, ma is őrzöm, mint az el
ső alkotásom. Aztán megpró
bálkoztam egy másik témával.
Ahogy elkészültem és a festék
megszáradt, a hónom alá csap
tam, és elindultam vele régi va
dászbarátomhoz, Muray Róberthez - mondjon róla véle
ményt. Nem mondta, hogy a
kép jó, de azt sem, hogy
rossz... sokáig nézegette, majd
azzal bíztatott: ne hagyjam ab
ba. A képet ismét a hónom alá
csaptam és beugrottam vele
Bányai Jóskához a Mezőgazdasági Múzeumba. Ő sem mon

dott róla rosszakat. Együtt men Lehet, hogy a vízfesték haszná
tünk le kávézni a büfébe. A ké latának visszavonhatatlanságá
pet letettem az asztalra. A bü ban, a képek könnyedségében,
fésnő meglátta és megkérdez témáim kibővítésében, de az is
te, hogy eladom-e? Miért ne?! - lehet, hogy csak az akvarellek
gondoltam. Adott érte kétezer jóval kisebb árában kell az elis
ötszáz forintot. Ha ez így megy, merés magyarázatát keresnem.
akkor festeni fogok - határoz Nem tudom, de a kiállításokon
tam el... és azóta festek.
megtapasztalt siker, a vendég
Persze azért a dolog nem könyvekbe írtak, a meghívások
volt ilyen egyszerű, állandóan újabb és újabb kiállításokra, a
tanulok, sokat kísérletezek, és gyűjtőim (mert már ilyenek is
21 kiállítással a hátam mögött, vannak) bíztatása föllelkesített,
amelyből hét önálló kiállítás volt, és egyre nagyobb kedvvel ve
még ma sem tartom magam szem kezembe az ecsetet.
képzett, profi festőnek... viszont
Török András Mátyás - a má
vásárolják a képeim. Tavaly ka sodik keresztnév keresztapjától,
rácsonykor kaptam a gyereke a Kossuth-díjas díszlettervező
imtől egy akvarell festékkészle Varga Mátyástól maradt rá, és
tet, és - az olaj mellett - elkezd ragaszkodik is hozzá - 56 éves,
tem ezzel a technikával is feste elmenekült a fővárosból, pedig
ni. Engem lepett meg a legjob egész életét Budapesten élte le.
ban első próbálkozásaim sikere. Most a természethez közel, az
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erdőkkel körülvett Bajnán lakik,
és ahogy mondja, a „tanyáján”
szálkás szőrű tacskókat és an
gol vadászkopókat tenyészt...
és vadászképeket fest. 1973ban lett vadász, csak néhány
hónapig volt területes vadásztársaság tagja, de terület nélküli
vadászként sokat vadászott. A
ma élő és dolgozó vadászfestők
közül egyike azoknak, akiknek
képeiről valóban sugárzik, hogy
az alkotó nem csak kitalálta, ha
nem meg is élte a kép témáját,
a vadászat nyújtotta élménye
ket.
Ha nem hiszik, meggyőződ
hetnek róla augusztusban a zir
ci múzeumban, az Altamira
Egyesület közös kiállításán, ahol
legközelebb kiállítják a képeit.
-d ó r

EZEN AZ OLDALON FÓRUMOT KÍVÁNUNK BIZTOSÍTANI AZOKNAK AZ OLVASÓINKNAK, AKIK VÉLT VAGY VALÓS SÉREL
MEIKET KÍVÁNJÁK ELŐADNI. MIVEL AZ OLDAL TERJEDELME NEM VÉGTELEN”, EZÉRT A SZERKESZTŐSÉG FENN
TARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A LÉNYEG MEGVÁLTOZTATÁSA NÉLKÜL, A BEKÜLDÖTT ÍRÁSOKAT MEGRÖVIDÍTSE.

EGY KALAPPAL
Megszületett, illetve megkaptuk, jó ala
posan. Telerakták a kalapunkat, csak
győzzük cérnával! Finoman fogalmaz
va, vegyes érzelmeket váltott ki az új
törvényünk, amit mi kértünk, követel
tünk. hogy az áldatlan állapotok meg
szűnjenek. Minden érdekelt törvényal
kotó a kczét-lábát törte, hogy megkér
dezze a véleményünket, egyeztessen
velünk. S miután ők alaposan megrág
tak mindent, nekünk már csak az a fel
adatunk, hogy betartsuk, éljünk vele... a
saját érdekünkben.
Hát senki nem akarja ezt megérteni?
Pedig a törvény a vad. a vadgazdál
kodás és a vadászat érdekében fogantatott. Elsősorban a vad védelmében.
Szegény vadállomány. Még szerencse,
hogy nem tudjuk a szarvasoknak, őzek
nek, fácánoknak a törvény passzusait
elmagyarázni...
A vadgazdálkodás érdekében is min
den benne van a törvényben. Miért vet
ték volna figyelembe a határok alakít
gatásánál, hogy a fácántelepet minden

normális vadásztársaság a területe szí
vébe tette és most a szomszéd határa öt
száz méterre húzódik. Pénzt és munkát
öltek a telepbe, most meg azt mondják:
tartsa fenn, aki a törvényt hozta.
És mire fogunk vadászni, kinek lesz
vadászati lehetősége? Akinek pénze
van - érkezik a válasz. Még a lehetősé
ge sem lesz meg azoknak a vadászatra,
akik kispénzűek, földbirtok nélküliek,
nyugdíjasok stb. A fiatalok sem bizo
nyíthatják be. hogy lehetne belőlük ten
ni akaró, kiváló vadász. Hol lesznek
azok. akik az új vadászokat tanítani
tudnák? No nem az íróasztal mellől,
borsos tandíj fejében, mert ilyenek
jócskán akadnak, hanem azokra gondo
lok. akik egész életüket ennek a szen
vedélynek áldozták és segítettek, taní
tottak pusztán a jelenlétükkel is. Etiká
ra!
Hiú ábránd azt hinni, hogy kicsiny
hazánkban a törvények vannak az em
berért és nem fordítva. Ki látott már
olyan illetékest, aki önkritikát gyako

rolva egyszer felállna és azt mondaná:
Igen emberek, ezt én szúrtam el. válla
lom a következményeket.
Ugyan kérem! Kezdek félni már ak
kor is, ha azt olvasom, micsoda vadászlobby működik a Parlamentben, meg
hogy mennyire teszik a dolgukat. Máris
a nyakunkra igyekeznek tenni a minden
reményünket megvalósító vadászkama
rát. (Tessék figyelni, ezt is mi akarjuk!)
Ettől várhatjuk a megváltást, s gondunk-bajunk egyszerre megszűnik
majd.
Azt hiszem, nem kéne nekünk már
ebből a segítségből. Tessenek inkább
velünk szóba állni, velünk, s nem az
ügyeletes szekértolókkal. Talán azt is
figyelembe lehetne venni, hogy a már
létező kamarák mint működnek, mert
nem jól, az biztos. Ugyanis van némi
bibi a kamarai törvényben is, a vélemé
nyezési jognál nagyobb kompetenciá
val nem hatalmazza fel a tömegeket
képviselő köztestületet. A véleménye
zési jog pedig olyan, mint a pusztába

kiáltott szó. Akkor meg minek? Persze
lesznek újabb szerencselovagok, akik a
befolyt tagdíjakból jól el fognak lébecolni, főleg, ha az állam még dotálni is
fogja őket.
Nem esetleg az érdekvédelmet kel
lett volna megerősítenie a vadászati tör
vénynek?
Ezúton kérek bocsánatot azoktól a
tisztességes vadászoktól, vezetőinktől,
akik megpróbáltak tenni valamit és bo
lond mód még tenni is akarnak ezt-azt.
De látható, megint alul maradtak. Ez
által mi is.
Egyébként szeretett és általam nagy
ra becsült nyolcvanéves vadászbará
tomnak lesz igaza, mint már sokszor.
„Birkavadászok leszünk,fiam. A juhász
majd megengedi, hogy kapitális kost lő
jél. Megengedi, mert a kos az övé.”
Csak leszünk?
Addig is szépen, csendben tartsuk a
kalapunkat... rakják nyugodtan tele, az
tán az egészet majd a fejünkre húzzuk.
Ring Péter

Ez történt nálunk azúj vadászati törvény után
Az új vadászati törvény óta aTisza-Maros
Egyetértés Vadásztársaság megszűnt létez
ni. feloszlatta magát 1997. február 26-án.
A megyében az első öt legjobban gazdál
kodó vadásztársaság között volt. Ennél
sokkal rosszabbak maradtak talpon és túl
élték az új vadásztörvény adta körülmé
nyeket. Ugyanis volt mindig 3-4 kerékkö
tő, akik mindig elégedetlenek voltak és a
kollektív szellemet rontották, szították az
összeférhetetlenség magvát, a szétziláló
dást tűzték ki célul. Ez sikerült nekik! Köz
ben folyamatosan csatlakoztak hozzájuk,
előre lobbyzó és nagy ígéreteket tett vadá
szok. A földtulajdonosoknak hektáronként
500 Ft értékű plusz vadhúst ajánlottak fel.
Ez ugyan hova vezet?
Egy területtel rendelkeztünk és lett be
lőle négy vadásztársaság. Egy területes és
három terület nélküli bérkilövő vadásztár
saság. Ez a széttagoltság nem tudom kinek
lett és lesz jó. Igen sok kellemetlenséget
okozott a vadászok között is. Mintegy 2025 fő kimaradt a területes társaságból és új
vadászok léptek be helyükre, ezért is kel
lett létrehozni a terület nélküli bérkilövő
vadásztársaságokat.
Nekünk, idős vadászoknak a csendes
szemlélődés és az igazságtalanság maradt

meg. Ilyet mi. idős vadászok nem vártunl
az új vadászati törvénytől. Több megértés
re és kedvezőbb bánásmódra számítót
tünk! Ugyanis e vadászati generációnál
mi teremtettük meg 8-10 napos évi társa
dalmi munkánkkal a jelenlegi biztos ala
pót. E téren ez a demokrácia! Köszönjük
mi ebből nem kérünk.
Sajnos a spekulánsok és a vadászatból
profitálók malmára hajtottuk a vizet. A va
dászat státusszimbólum, az új gazdagok
privilégiumává vált, kik a helyünket pén
zükkel foglalták el.
Anyagi vonatkozásban is történt egy,
s más. A jelenleg leváltott IB 3 évvel ez
előtt több mint 7 milliós éves gazdálko
dással vette át a vadásztársaságot. Meg
alakult a felszámoló bizottság, melybe a
terület nélküli vadászok közül senkit nem
választottak be. Ki tudja, miért? Mert mi.
akik terület nélkül maradtunk, így vol
tunk a velünk szembenálló 70-75 fő sza
vazattal, a mi javaslataink számításba
sem jöhettek. Leszavaztak bennünket. A
közgyűlés fejkvótát szavazott meg a va
dásztársaság vagyonának felszámolása
kor. Ez időben folyt a vadászház árveré
se, bruttóban 6 millió forintért kelt el, eb
ből a levonás után 5,3 millió forint lett az

osztható alap, melyet készpénzben a fel
számoló bizottság át is vett.
Az éves gazdálkodásból a végén a
bankban 200 ezer forint maradt, nem tud
juk. hogyan? Voltak gépkocsijaink, traktor
pótkocsival és egyéb, a vadgazdálkodást
és a vadászház működését szolgáló beren
dezések. Példa erre egy-két adalék az érté
kesítésről:
Két éve vettük a kis tehergépkocsit 400
ezer forintért, 160ezerért vették át, tavaly
építettünk egy kukoricagórét 350 ezer fo
rintért, 100ezerért elvitték. Négy éve vet
tük a traktort, tavaly több százezerért fel
újították, elvitték 70ezerért. De lehetne so
rolni még a példákat. Az a kérdés, hogy az
ilyen vadásztársaságoknak, melyek felszá
molás alá estek, ki ellenőrzi az előző évi
vadgazdálkodását, valamint a felszámoló
bizottság munkáját. Ezt tetézték az egyéb
bevételek, melyeket felsoroltam. Az érté
keléskor eltűntek. Hova? A közgyűléskor 5
fő megkapta a fácánnevelőt, ők kiestek az
osztható alapból. Ezek után a felszámoló
bizottság a negyven éve és az egy éve va
dászokat is egyformán részesítette az
elosztásban, pedig 10év alatt semmilyen
nagyobb beruházás nem történt. Csupán a
gépkocsi cseréje, de ezeladással isjárt. így
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aztán 94 főre kellett elosztani a meglévő
vagyont. Ez váltotta ki belőlem a teljes fel
háborodást. Vadászonként a fejkvóta 53
930 forint lett. Ez, hogy jött ki - azt ki tud
ja? De a területtel rendelkezők biztos jól
jártak. Egymás között vitték, ami vihető
volt. Én javasoltam, hogy aki terület nélkü
li vadász, kapjon dupla fejkvótát, mert a te
rületen maradt őz, dám és apróvad is érték.
„Természetesen leszavaztak.”
Jelenleg próbálkoztunk a környék va
dásztársaságainál. de nem tudtak ilyen
pluszfeladatokkal foglalkozni, mivel a vadgazdálkodásuk gyerekcipőben jár. Ez az
összeg a bank pénzét szaporítjaés a vadásztársaság összegét növeli. Bízunk benne,
hogy találnak az illetékesek megoldást a te
rület nélküli vadásztársaságok tagjainak.
Mi idős vadászok e területen több mint
negyven éve vadászunk. Sajnos olyanok
vadásznak rajta, akik a magyar vad fejlesz
téséért a világon eddig semmit nem tettek.
Szégyenletes az egész eljárás. Erre szük
ség volt. de nem így. Ez hamarosan bebizo
nyosodik, de már akkor késő lesz. vissza
fordíthatatlan. A vadgazdálkodás tizedrendű kérdés lesz. és a pénzért esztelen pusztí
tás a vad kárára. Ne így legyen!
Mucsi Sándor

HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
M EG V Á SÁ R O LH A T Ó . M E G R E N D E L H E T Ő !
A vadászvizsga hivatalos tananyaga a

VADÁSZISKOLA
(Ár: 4500 Ft áfával)

A MEZEI NYÚL
(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)

FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA
(Ár: 600 Ft áfával)

AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL
(Javított, bővített kiadás) (Ár: 600 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük!
Címünk: 1024 Bp.. Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0669. 316-0670. Tel /fax: 316-0671

IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET
V A D Á S Z - ÉS M AROKLŐFEGYVEREK
Steyr-M annücher, V oere, svájci-ném et S IG S A U E R
é s az osztrák G lock pisztolyok,
S W A R O V S K I T Á V C SÖ V EK .
H irtenberger lőszerek. Feg yverjavítás.
- O LCSÓ B IZ O M Á N Y O S FEGYVEREK A R A N Y FÁ C Á N V A D Á SZ-H O R G Á SZ Á R U H Á Z
Bu d ap est X III., Kádár u. 3. T elefon: 132-6566
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A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint a
vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciával
h Otókáz*^

és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás terén.

V A D H Ű TŐ H Á Z KFT.

A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. Kiváló

^

képminőség, természethü színvisszaadás, rendkívül jó

LOTTVAD-FELVASARLAS

képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is,

8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36. TELEFO N ÉS FAX: 92/311-333

széles látómező, csekély súly, kompakt méretek azok a

Lőtt vadját legmagasabb napi áron vásároljuk!

tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik a vadászo
kat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink felveszik a ver
senyt a leopárd szemével is.

Kereskedelmi és
Szolgáltató Szövetkezet
V_______________________________________________________ s

1 ,5 - 6 x 4 2
Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy válasz
tékban kaphatók.

SC H M |P T & BENŐffr

A Z OLASZ RC ÉS NO RM A LŐSZEREK
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

fi

Vásárlóink figyelm ébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. TelTfax: 260-9262, tel.: 261-2537.
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását,
belövését, vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavító műhelyünk cím e: 1077 Budapest. W esselényi u. 74.
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2586.

Schm idt & Bender Hungária Kft. • H-1106 Budapest Fehér út 10
Telefon 260-7641 •Telefax 263-2937
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gesített m érések alapján helyben
bírálhatnák el. A bizottsági ülésen
résztvevők ellátogattak a Rügen
szigeteken a granitzi vadászkas
télyba, ahol a Föld szarvasfajait, al

h í r e k
fajait és trófeáikat bemutató állandó
kiállítás nyílt meg, W erner Trenze, a
C .I.C . főtitkárának anyagi segítsé
gével. Aki arra jár, érdem es okvetle
nül megnéznie!

Korongvadász versenyeredmények
Parókás bakot ejtett el a Szigetvári
Barátság Vt. területén Jo zef Schulte ném et vadász. Balról jobbra:
Szüle Pál, az elejtő és Balaskovics
Jó zsef
#

Június 7 -8 -á n Vajai László FM
főosztályvezető vezetésével öttagú
m agyar delegáció vett részt a
C.I.C., a Nem zetközi Vadvédelm i
és Vadászati Tanács Binzben (N é
metország) tartott trófea és kiállítási
bizottságának ülésén. A bizottság kim ondatlanul - a tavalyi, nem túl
nagy dicsőségű m agyar NATUREX PO hatására úgy döntött, hogy
C.I.C. tagországok csak olyan
nem zetközi kiállításon vesznek
részt, am elynek előzetesen m eg
kapják a teljes forgatókönyvét.
Állást foglalt a bizottság arról,
hogy július elején Bm óban véglege
sítik a nemzeti trófeabíráló bizottsá
gok m űködésének rendjét, am ely a m agyar példának m egfelelően lehetővé tenné, hogy a rekord trófe
ák egy részét nemzetközileg egysé

1.
14.
35.
1.
15.

W inchester Nagydíi - Dom sberg
Április 26 -27 . Korongvadászat 200 korongra
Férfi:
Frank Hasekam p, N L
179
Dobos József, Pest m egye - Browning
157
Nagy Varga Géza, Vasvári S E
133
Veteránok:
Hermann Traussning, A.
Dömök László, Vasvári S E

:

A V K E Matula programjában Négyévszak Vadász TermészetvédőZöld Tábort szervezünk gyerekek
nek a Kism aros-Királyrét-Kóspallag három szögben elterülő festői
szépségű term észetvédelm i terüle
ten, a Dunakanyar Üdülőfaluban
Kism aroson. A tábor július 14-18-ig
tart, ára: teljes ellátással, program 
m al, 2 ágyas m otelszobás elhelye
zéssel 7800,- Ft/fő. A táborba 8 év
nél idősebb gyerekeket várunk
Egyéni jelentkezéseket 1997. július
11-ig elfogadunk az alábbi cím en,
illetve telefonon: K EM IK B t. 1108
B p ., Bányató u. 2.111/14., tei.: 2649291, vagy Kem enes Miklós (a tá 
bor szervezője) 06-60/439-273.

167
115

Vadászok Első Somogy Megyei Bajnoksága
Május 2. Kaposvár (9 csapat és 35 egyéb induló)
Vadász többtusa: korongvadászat, álló disznó
Csapatverseny:
1.
M EFA Rt. (Molnár. Szőllősi, Pongrácz)
1094
2.
Pécsi Zalka Vt. (Arató, Szolga, Tóth)
1072
3.
SEFA G Rt. (Barkóczi, Major, ó ss)
1072
1.
2.
3.

Egyéni Ifjúsági:
Barkóczi Zsolt, S E L E
Szalai Máté. S E L E
Csem ák Zoltán. VADCO O P SM

310
277
231

1.
2.
3.

Felnőttek:
Szőlősi Tamás. M EFA Rt.
Szolga József. S E L E
Arató István. Zalka Vt.

397
375
369

Igazi kuriózummal lett gazdagabb
Rossm an úr rendellenes trófeagyűj
tem énye, am elynek viselőjét Sz il
vásváradon, a Hegyhát Vt. területén
sikerült zsákmányolnia

A. PRÓ HIKI) ETES
Eladó 1 db 7,62xS4-es magyar golyós ós 1 db
16-os IZs sörétes lőfegyver. Érdeklődni lehel: 16
óra után a 06-24/408-145-ös teSefonszámon.
Remlngton BDL DM kivehető táras, új .330
Wm. Mag. kaUberű vadászpuska 3.5-10x50-os
Srrm ons cóttávcsővel szeretve 300 ezer forin
tért eladó. Érdeklődni: 06-26/347-041, vagy 0660327-915-08 tetetonszámokon.
3 db Waterby .30.06, 7 mm-es Remington
Magnum ós 300-as Winchester Magnum Kaüborbon eladó Érdeklődni: 06-20/236-924.
7.62-es gotyós vadászfegyver 300 db vadászlőszerrel eladó. Totofon: 06-24/370-133.________
Krlco-Kriogoskarte 600 Sri per, .308 W precí
ziós puska csőszájfékkel, állítható pofadékkal és
válltámasszal, speciális Schmsdt Bender távcső
vel (Bryant szálkereszt, 3-12x50 acéltok), Lapua
Scenar (300 m-en 70 mm-es szóráskép), és va
dászati célra Norma VJkan lőszerrel eladó. Tele
fon: 06-62/431-886.
Eladó 1 db Heym SR 20 N. típ. golyós, .30.06os kaliberű. Zeiss Jena 6X42-es távcsővel, vala
mint Sakó Laminated 300-as Weath.lAagn. kai.
golyós vadászfegyver. Érdeklődni: 06-88/427835-ös telefonon, 17 óra után.
Kis Münsterlandl, minőségi kölykök eladók.
Grasseli Beáta, tol.: 06-52/410-047.
Jagdterrier tenyész ós versenykutyák eredeti
német és jugoszláv importok, töbszörös CACIB.
CAC. HFGY. CACIT. CACT, Magyar Bárok stb.
orodményekkel igényesnek eladók. Továbbá
egy darab három és egyéves sz.sz.tacskó szu
ka. valamint egy hat hííiapos kan. kiváló szülők
től eladó. Érdeklődni: Bócís János. Kocs. Elkel
u. 2.. tel.: 06-34/471-287.
Korongdobó gépet hobbi ós parcours
koronghoz 21 800 Ft-tól, famáízó ós
állványos összehajtható magaslese
ket 12 500 Ft-tól (+postadlj+áfa) szállít
az INTERMAS Kft. Szárnyas, szőrmés
befogócsapdák minden méretben.
Tel.: (66) 321-151,
fax: (66) 441-029.

Bajor véreb kiskutyák kedvező áron eladók
akth/ vadászó szülőktől. Tol 06-47/321-213.
HJCH, HCH, BKHCH, ICH, ÖTV-1 d*8S,
többszörösen győztes, aktívan vadászó apától,
fekete-fehér foltos, pointer kölykök eladók. Fen
ti kan fedez. Telefen: 66/328-175.60/452-430,
30/283-583, Baukóné.
Vllággyőztes apától, győztes anyától rövidszőrű német vizsla kölykök eladók. Tamus Jó 
zsef. 5126 Jászférryszaru. Bajcsy Zs. 32.. telefon: 57/422-613.__________________________
A Borsod megyében lévő Martonyi ós Vidéke
Vadásztársaság nagyvadas terütelre olyan kö
zépfokú végzettségű hivatásos vadászt ke
res, akinek íetesége ellátja egy 20 férőhelyes külföldi vadászatra berendezett - vadászház
gondnoki feladatát. Szolgálati lakást a vadász
ház meöett biztosítunk, fizetés megegyezés sze
rint. Pályázatokat Martonyi ós Vidéke Vadásztár
saság. 3534 Miskolc. Kiss tábornok u. 24. sz.
alá kérjük megküldeni.

élet. német nyeMsmeret. rendelkezzen munka
képes vérebbel, jártasság vadászkürt használa
tában, Az alkalmazással kapcsolatosan felvilá
gosítást ad: Páll Tamás vadászati felügyelő: 0693/500-206. Hederics Márton személyügyi vezelő: 06-93/500-230-as telefonszámon.
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium akciója:
Gyimesi György: A Kárpátok bércein 1990 ós
Szabó Péter: A kotorókozás gyakorlata (Külö
nös vadászat) - a két könyv összesen 1800 Ft!
Egyéb rógi vadászkönyvek nagy választékával
állunk minden vadásztárs rendelkezésére. Le
vélcím: 6900 Makó. Zrínyi u. 34.. tel.: 0662/211-561 és 62/213-680.
BETÖRÉSVÉDELEM
Kerítések, rácsok, korlátok, alumíni
um ós fém nyílászárók, gépkocsiba
kutyarácsok és gallytörőrácsok készí
tését, tanyák, hétvégi házak, nyaralók
rácsozását anyagszállítással, rövid
határidővel, garanciával vállaljuk.
Telefon: 06-20/452-598 vagy 420-6634
Vastag János.

Vadásztársasági tagnyllvántartó szá
mítógépprogram
megrendelhető
számlával, garanciával. Kérésre In
gyenes DEMO-lomezt küldünk. Ha
szükséges, olcsó számítógép beszor
zásét Is megoldjuk. Végvári és Társa
Bt. 30/250-644.

Isuzu Trooper 1988-as, 1949 cm’-es benzin,
gáz üzemű, gallytörővei. vadszállító ráccsal,
másfél óv műszakival eladó. Tel.: 06-36/355194.
A Szarvas-Nemes Bt. nagykereske
dőket, viszonteladókat keres fegyver
tokok, golyós és sörétes lőszertartók
forgalmazásához, értékesítéséhez kis
ós nagy tételben is. Mintakollekció
megtekinthető!
Levelezési
cím:
Szarvas és Nemes Bt. 8700 Marcali,
Kilián u. 30. Telefon: 06-30/566-978,
06-85/313-804.

Zalaerdö Rt. állást hirdet hivatásos vadász
munkakör betöltésére. Az alkalmazás feltételei:
legalább vadgazdálkodási technfcus végzett
ség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen elö
ld. ós Ifj. Jllly Bertalan: A vadászku
tyák Idomítása című szakkönyve
megvásárolható, megrendelhető kizá
rólag az alábbi címen: Kollárnó Jllly
Sára, 2100 Gödöllő, Köztársaság u.
11., telefon: 06-2a'320-718, 06-28/416868. A könyv ára 2100 Ft + postakölt
ség, utánvéttel. Ugyanitt vadászku*
tyák Idomítását vállaljuk: Kollár Já
nos és Jllly Sára.

1994-es évjáratú (május) egy platós ós egy
körablakos UAZ terepjáró eladó. Ugyanott egy
1984 augusztusában vásárolt MTZ Belorusz 82es traktor újszerű áiapotban megvásárolható.
Ár megegyezés szerint, cin ós név a szerkesz
tőségben.
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A Börzsöny Tájvédelmi Körzet szivében. Ki
rályházán. a hegyek között 6 szoba, fürdőszo
bás házas mgatlan + 2 szoba, konyha, fürd
őszobás volt .szolgálati lakással", gazdasági
épületekkel (istáaó. szónatároló. góró. raktárak,
üzemanyagtároló stb.) volt vadászház 2388 nm
telekkel eladó. Víz. vSany, telefon van. A terüle
ten vadászati lehetőségek. Vadászháznak, pan
ziónak. üdülőnek kiválóan alkalmas. Bitumenes
út melett. Irányán 11 miSó Ft. Érdeklődni lehet
ós bemulatja: Adamcsek Pál. Diósjenő. József
A. u. 57.. tel.: 06-35/364-273. valamint tájékoz
tatás adás a 387-0832-es üzenetrögzítős tolefooon.

igényes vadászházak, vadásztanyák,
éttermek, egyéni elképzelés szerinti bel
sőépítészetét ós lakberendezését vállal
juk. KERTIPP Bt. 2700 Cegléd. Kéve u.
9 . tel.: 06-53/315-528.

Süttötöl 5 krn-ro üzlethctyísóg, amely más cél
ra is átalakítható, eladó (vadászati tehetőség
megoldható). Érdeklődni: 20 óra után 0633/474-573-as telefonon lehet.
Eladó katonai thermo és bundeswehr háló
zsák. Érdeklődni: de. 06-76/483-511/22-67 m..
du. 06-76/498-729.
Nagyvadas területen vadásztársasági tagsá
got vásárolnék vagy átvennék. Ajánlatokat a
34/313-174-es telefonra kérek.

Vadhálók - vadvédő és vadfogó - min
den méretben ós színbon a gyártótól.
Érdeklődni: 06-60/302-090.

Vadgazdálkodási szakmérnök (számla
képes) vállalja a vadászatra jogosultak
- tíz évre szóló - Ozemtorvelnek az el
készítését. Cím: Balogh István. 8564
Ugod. Kossuth 116., telefon: 06-89/353211 .

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
B U D A P E S T IX.. V Á M H Á Z KRT. 7. T E L .: 218-0293
Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek.
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak.
Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés.
NIKE SPO RTCIPŐ K ÉS SPORTRUHÁZAT

DÉL-AFRIKA
8 NAP JO H A N N ESBU RG I INDULÁSSAL, ÉRKEZÉSSEL,
NYALA ÉS M ÁS KÜLÖ N LEGES ANTILOPFAJTÁK,
2 VENDÉGVADÁSZ EGY HELYI KÍSÉRŐ VEL
17 400 ATS VADÁSZONKÉNT
Ú J: 4 NAPOS SZÁRNYASVAD VADÁSZAT
1 NAP ÉRKEZÉS-ELUTAZÁS
INKL. M INDEN KILÖ VÉS
ÉRKEZÉS, INDULÁS JO H A N N ESBU RG BÓ L
19 500 ATS VADÁSZONKÉNT

C O h ^ O R D C

TRA VEL

A C o o C o rd * T ra v d örömmel értesíti a kedves olvasókat. hogy tevékenységi kóré r*p ú lóje gy-e ladá« al M v ü H
így ezentúl kompién szotgánatássai áll utasai re n d e z é sé r e . Vadászat. egyéni és társ3$ u ta b so < va’a m n t es
teti és incentive utak szervezése merett igény szerint kedvező árú turista-, ilerve kényelmes utazást biztosító
business o s z t á ^ repülőjegyeket biztosiunk • világ m inden pontjára és valam ennyi légitársaságára

NAMÍBIA
7 NAP W INDHOCKI ÉR K EZÉSSEL, INDULÁSSAL
KUDU-, HARTFBEEST-, VARACSKOSDISZNÓ-VADÁSZAT
2 VENDÉGVADÁSZ 1 HELYI KÍSÉRŐ VEL
8300 ATS VADÁSZONKÉNT

A z a lá b b ia k b a n ízelítőü l n é h á n y a z a k t u á lis r e p ú lő je g y á r a in k b ó l:

AMSTERDAM
AUCKLAND
BANGKOK
BARCELONA
BRUSSELS
BUENOS AIRES
CAPE TOWN
EDINBURGH
FRANKFURT
HARARE
ISTANBUL
JOHANNESBURG
LARNACA
LONDON
LOS ANGELES

TANZÁNIA
SPEC IÁ LIS BIVALYVADÁSZAT KED VEZM ÉN YES ÁRON
7 NAPOS VADÁSZAT, INKL.: HELYI KÖLTSÉG
2 VENDÉGVADÁSZ 1 HELYI KÍSÉRŐ VEL,
INKL.: 1 BIVALY
5210 USD VADÁSZONKÉNT

32 900217 800.11500040 00033 000.120 000.109800,41 00040 000.109 80038 00091 000,36000,26 000.81 000-

MADRID
MEXJCO
MIAMI
MÜNCHEN
NEW YORK
NICE
ORLANDO
PARIS
PORTO
RIO DE JANEIRO
STOCKHOLM
SYDNEY
TOKYO
TORONTO
ZÜRICH

42 00087 30068 60028 50059 00045 100 68 60033800.48 800.114 200.45 000163 500101 000,61 50032 000,-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL
5% KEDVEZMÉNYT ADUNK
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRA!
Irodáink nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök: 9.00-17.00, péntek: 16.00
Címünk: ConCorde Travel, 1062 Budapest, Andrássy út 56.
Tel.: (31-1) 153-0935. 269-5448, Fax: (36-1) 153-0417

KETTNER-NIM RÓD-HAJAS KFT.
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
1214 BUD APEST II., RÁKÓCZI FEREN C ÚT 195-197.
TELEFO N: 420-5281, 420-5283. FAX: 420-4466

Magyarországon a polgári (vadász és önvédelmi) kézifegyverek és ezek
lőszereinek vizsgálatát, a megfelelőség tanúsítását az Ipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztérium kijelölése alapján - az 1973. évi 19. törvényerejű
rendelet, valamint a 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet értelmében - a használók
biztonsága érdekében - a fegyverek forgalombahozatala előtt és időszakosan
kötelezően - a C.I.P. nemzetközi előírásainak megfelelően végezzük el.

0
MKH

ÍX

Import-Export Kereskedelmi Kft.

A POLGÁRI KÉZILŐFEGYVER- ÉS LŐSZERVIZSGÁLÓ KFT.
HÉTFŐN, SZERDÁN ÓS PÉNTEKEN
7.00 órától 12 óráig veszi át az EGYÉNI megrendelőktől
a vadászfegyvereket műszaki vizsgálatra.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!
AZ ÖN PARTNERE A K itin . IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI KFT.
1181 BUD APEST, B A R O SS U. 62.
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299
AUTÓ TELEFO N: 00-36-30/484-316

(A vizsgálat elvégzéséhez át kell adni a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt.)

NÁLUNK A L ó n VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

A vadásztársaságok, fagyvsrjavftók, kereskedik, üetíüeg más cégek részére
a fegyverek műszaki vizsgálatát előre egyeztetett Idépontban
NAPONTA 7.00 órától 10 óráig tutfuk átvenni és elvégezni.
(Az átvételhez kérjük szíveskedjenek 2 példányban megrendelést készíteni, amely
tartalmazza a megrendelő adatait, minden egyes fegyver számát, típusát, kaliberét,
valamint a tulajdonos nevét és pontos lakcímét, irányítószámát.)
Az 1886 ápMsától érvényes fegyvervtzsgálatl díjak:
Kispuska
Egycsövű sörétes
Kétcsövű sörétes
Automata sörétes
Egycsövű golyós
Kétcsövű golyós
Bock Büchs
Drilling
Öntöltő automata pisztoly

A vizsgálati díj

25% áfa

Összesen

1760
2080
2480
2800
2320
3200
2720
3120
1600

440
520
620
700
580
800
680
780
400

2200 Ft
2800 Ft
3100 Ft
3500 Ft
2900 Ft
4000 Ft
3400 Ft
3900 Ft
2000 Ft

v§ £ . Diana

FECYVERÜZLET
TRADE — -

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban.
Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek, Flóbert-pisztolyok.
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések,
eredeti U SA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek
rek
M in d e n h é te n k e d v e zm é n y e k k e l,
m e g le p e té s e k k e l v árju k v ás á rló in k a t.

A DISZKONT Á RN Á L IS O LC SÓ BBA K VAGYUNK!
C SA K N ÁLUNK AZ O LA SZ M IRA G E S Ö R ÉT E S LŐ SZ ER EK
(12 .1 6. 2 0 kaliberben) 30,- Ft/db

A bevizsgált fegyvereket, valamint a vizsgálati tanúsítványt - a forgalomtól függően
- naponta 13 órától adjuk át megrendelőinknek.
Cinünk: 1085 BUDAPEST, Soroksári út 158.
Telefon; (06-1) 280-8782,281-1880 Telefax: (08-1) 281-1858

1077 BU D A PEST. W E S S E L É N Y I U. 74. TELEFO N : 322-4002
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. pentek: 8.30-14.30
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A legjobb árú pick-up Magyarországon:

s

A legtöbbek által vásárolt pick-up
Magyarországon:

A LEHETŐ LEGJOBB REKLÁM: AZ ELMÚLT ÉVBEN

293-AN

VÁLASZTOTTÁK A

Mazda B 2500-t, AMELY ÍGY AZ

EGYIK LEGTÖBBEK ÁLTAL VÁSÁROLT PICK-UP KISTEHERAUTÓVÁ VÁLT M AGYARORSZÁGON.

Ez

ÖNMAGÁÉRT

2500-AS TÍPUS ÁRA, AMELY NETTÓ 1999 000 Ft-tól
2500-AS A LEGJOBB ÁRÚ PICK-UP KISTEHERAUTÓ IS EGYBEN.

BESZÉL, AKÁRCSAK A B
KEZDŐDIK, ÍGY A B

ÉS H O G Y M IT SZÓ LNA K M IN D E H H E Z A TÖBBIEK?! C SU PÁ N NÉGY SZ Ó T:

H A ÉN M A ZD A LEN N ÉK

Kedvező, 1997-es haszongépjármű-hitelkonstrukció vállalkozóknak!
Bővebb felvilágosítás a modellekről a MAZDA MOTOR HUNGARY e-mail címén: mazda@ mazda.hu
Budapest: MAZDA MOTOR HUNGARY. 1194 Hofherr A. u. 38-40., Tel.: 282-6566 Fax: 282-9767 AUTÓ FOCUS GM, XV., M3 autóp.
12. km. Tel./Fax: 307-3358 AUTÓ-ÓBUDA Kft., 1037 Vörösvári u. 123., Tel./Fax: 168-9620 PROFI BT, 1131 Reitter F. u. 164.,
Tel.: 129-1604, Fax: 129-6087 SZABÓ GÉZA, 1163 Batsányi J. u. 47., Tel./Fax: 403-0212 1106 Kerepesi út 121. Tel.: 30/506-126 Ajka:
EYKO Kft.. 8400 Hársfa u. 7., Tel.: 88/311-637 Balassagyarmat: GÁL és FIAI Kft. 2660 Kővári u. 6/A., Tel./Fax: 35/314-355 Békéscsaba:
AUTÓ-EXPANZIÓ Kft., 5600 Dobozi u. 108., Tel.: 20/262-223 Fax: 66/323-155/30 Cegléd: ZAKAR és TÁRSA, 27004. sz. Főút 69. km.,
Tel./Fax: 53/313-133 Debrecen: AUTO-TOLDY CENTER 4030 Mikcpércsi u. 160-162., Tel./Fax: 52/314-162 Gyöngyös: AUTÓ
BALÁZS 3200 Róbert Károly út 2/3. Tel.: 37/315-015, Fax: 37/315-777 Győr: SILVER MOTOR Kft., 9028 Fehérvári u. 75., Tel./Fax:
96/419-087 Kakasd: HILCZ és FIA Kft., 7122 Kossuth u. 8/0., Tel./Fax: 74/431-825 Kaposvár: TÓTH és Tsa Kft., 7400 Damjanich u. 98.,
Tel./Fax: 82/421-421 Kecskemét: Dakó Tibor, 6000 Mindszenti u. 2. Tel.: 76/485-715 Fax:76/487-810 Nyíregyháza: EURO-GATE Kft.,
4400 Debreceni u. 318/A., Tel.: 42/490-026 Pécs: SCHNEIDER és SOÓS AUTÓS Kft., 7630 Buzsáki u. 1-3. (a Budai Vámnál) Tel.:
72/239-890, Fax: 72/239-190 Szeged: MAZ-DU BT, 6727 Bajai u. 2/A., Bemutatóterem: 6720 Feketesas u. 28., Tel./Fax: 62/326-555
Székesfehérvár: AUTÓ-FODOR Kft., 8000 Balatoni út 19., Tel./Fax: 22/340-150 Szolnok: ZAKAR és TÁRSA Kft., 5000 Magyar u. 7.
Tel./Fax: 56/422-557 Szombathely: QUADROTA Kft., 9700 Vörösmarty u. 9., Tel./Fax: 94/325-678 Vác-Sződliget: AUTÓ HORÁNYI
Kft., 2133 Horgásztói út Tel.: 27/311-186, Fax: 27/311-203 Zalaegerszeg: AUTÓ PÉTER Kft., 8900 Balatoni u. 3/A. Tel./Fax: 92/325-339

Hölgyvadászoknak, vadász-feleségek
nek ajánljuk a BUSH-LINE vadászruhák
hölgyeknek kialakított kollekcióját. A
tiszta pamut twillből készült ruhák kü
lönösen előnyös hordtulajdonságúak,
funkcionális kialakítással.

1 . B U S H -LIN E rövidujjú blúz, két le
gom bolható zsebb el.
M éret: 38-46
Cikkszám :
n á d s z ín : 72243
o liv : 72096

5 9 0 0 Ft
5 9 0 0 Ft

2 . B U S H -LIN E sokzsebes berm uda
nadrág, hossza cca . 50 cm
M éret: 38-46
Cikkszám :
n á d s z ín : 71079
5 9 0 0 Ft
o liv : 71018
5 9 0 0 Ft
3 . B U S H -LIN E m ellény, hat zárható
zsebb el, oldalt tépőzárral szabályozha
tó. H ossza cca. 55 cm .
M éret: 38-46
Cikkszám :
n á d s z ín : 72242
6 9 0 0 Ft
o liv : 72092
6 9 0 0 Ft

4 . B U S H -LIN E többfunkciós pantalló,
nadrágszár-része térdben lezippezhető.
így berm udának is használható. H ossza
berm udaként cca. 47 cm .
M éret: 38-46
Cikkszám :
n á d s z ín : 71072
6900 Ft
o liv : 71016
6 9 0 0 Ft

5 . B U S H -LIN E piké pólóing
M éret: 1 - 36/38, 2 = 40/42, 3 - 44/46
Cikkszám : o liv : 72240
3900 Ft

6 . B U S H -LIN E blúz, natur-kék-narancs kockás, tiszta pam utból, oldalt
sliccel.
M éret: 38-46
Cikkszám : 72400
9 8 0 0 Ft

A képen látható áruk, valamint más, hölgyvadászoknak
ajánlott divatos ruházati cikkek kaphatók
a K E T T N E R budapesti szaküzletében:
1061 Budapest, Andrássy u. 12. Tel.: 332-3180

H O P K IN S SPO RT s z a b a d id ő -

ru h á z a t, 1 0 0 % p a m u tb ó l

1 . Kerek nyakú, hosszú ujjú póló
M óret:3 = 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58, 6 - 60/62
Cikkszám:

olivs 62221
ná d szín ű : 62222
fe n ő z ö ld : 62223

7900 Ft
7900 Ft
7900 Ft

2 G om bos-galléros hosszú ujjú
póló
Morét: 3 - 48/50, 4 = 52/54,
5 = 56/58, 6 = 60/62
Ci^ -szám:

ol v, n á d s z ín n e l: 622268900 F t
n. d s z ín , o liv v a l: 622278900 F t

3 . K ényelm es szabású szabad
időruha, nadrágövénél gum is-zsinóros záródással
M éret: 3 = 48/50, 4 « 52/54,
5 = 56/58
Cikkszám :
62582
13900 Ft

4 . H O P K IN S M ICRO-FLEECE
sza b a d id ő ru h a finom , puha,
100 % polyesterből
M éret: 3 = 48/50, 4 - 52/54,
5 = 56/58
Cikkszám :
62583
13900 Ft

Nagykereskedelem és Csomagküldés
1214 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197

A képen látható c ik k e l^ a p h a tó k
csom agküldő szolgálatunknál
é s budapesti szaküzletünkben.
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Kettncc
Nagykereskedelem és Csom agküldés
1214 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197.

A W IL D M E IS T E R m á rk á jú
v a d á s z ru h á z a t e lő m o s o tt
tis z ta p a m u t g ab a rd in b ó l,
k é n y e lm e s s z a b á s s a l k é 
szü lt, így k ife je z e tte n a lk a l
m a s nyári v a d á s z a tra . M in
den m o sással e g y re puhább
lesz.

r

1 . W IL D M E IS T E R hosszú ujjú
ing
Méret: 40-46
Cikkszám:
63290
4 5 9 0 Ft

2.

W IL D M E IS T E R rövid ujjú

ing
Méret: 40-46
Cikkszám:
63291

3.

4 1 9 0 Ft

W IL D M E IS T E R
bővítő hajtásokkal
Méret: 48-60
Cikkszám:
60229

pantalló,

4.

bermuda

W IL D M E IS T E R
(öv nélkül)
Méret: 48-60
Cikkszám:
60342

6 9 0 0 Ft

5 9 0 0 Ft

5.

B U S H -L IN E sapka, 100 %
pamutból, állítható bőséggel,
bőr silddel
Cikkszám:
64841
2 9 0 0 Ft

nec

A képen látható cikkek kaphatók csomagküldő szolgálatunknál, címe:
1214 Budapest Rákóczi F. u. 195-197. Tel./Fax: 420-4940, valam int szaküzleteinkben:
B u d a p e s t, VI., A ndrássy út 12. Tel.: 332-3180, 311-5413. P é c s , Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904.

T a ta b á n y a , Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476. M is k o lc , Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Z a la e g e r s z e g , Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523.
G y ö n g y ö s , Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898. B a ja , Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, S z e g e d , S te fá n ia u.9. Tel.: (62)312-782.

