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- a világ legjobb 
kereső- és 
cóltávcsövei

Minden időjárási körülmények 
között megbízható SAKO, 
TIK K Á  vadászfegyverek 
és lőszerek Finnországból

A cseh fegyveripar 
teljes termékskálája

Német csúcstechnológia 
a vadászatban: D YN A M IT  

NOBEL vadász- és 
sportlőszerek

Európa vezető márkái 
LE CHAM EAU, 

NOKIA

Közkedvelt és olcsó SELLIER  
BELLOT lőszerek 
Csehországból A tökéletes fegyver; 

megbízhatóság, elegancia 
tradíció 1898 óta 
-  MAUSER (a világon 
több mint 30 millió 
talált gazdára)

LE CHAMEAU



Öné minden 
energiánk

Az energiaszolgáltatás több mint üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prímagáznál, hiszen 
rajtunk múlhat a vasárnapi ebéd, az otthon melege, 
üzemek, kisgazdaságok működőképessége.
A Prímagáz országszerte megtalálható 3500 csere
telepével, számos új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legmagasabb színvonalon kiszol
gálni 6000 tartályos és több százezer palackos 
fogyasztóját, mint az ország legmegbízhatóbb 
PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 telefon
számon!

PRIMAGAZ
PRÍMAGÁZ e n e r g ia  (g)
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Előfizetési tájékoztató
19 98 -b an  -  eg ész é v re  -  a  M ag yar VA DÁ SZLA P e lő fize té s e  
2 1 6 0  fo rin t, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon" 
lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5  B udapest Pf. 1 2 09 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választ
hatnak előfizetőink:

-  H a eg y  v a d á s ztá rs a s ág  vagy b árk i (!!!) összeg yű jti ta g ja i*  
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2 1 6 0  fo rin to s  d íjbó l 5  száza lé ko s  bonu st ad un k  a  szám la  v é g 
ö sszeg éb ő l. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és címlistát szí
veskedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelembe ve
vő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)

Mindez nem vonatkozik a  V ad á sza ti K u ltu rá lis  E gyesü le t ta g ja i
ra , a k ik  n évre  szóló c s e k k e n  f iz e th e tik  be a  ta g d íju k a t, és  ré 
szükre  a  ta g d íj e lle n é b e n  kü ld jü k  m eg  a  lap o t.

S z in tén  n em  k e ll a  l a p r a  e lő fize tn iü k  a  h iv a tá s o s  va d á s zo k 
n ak  - a részvénytársaságok kivételével számukra ingyenes a  M agyar  
VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és címét...
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Tisztelt Előfizetőink!
Jő  néhány előfizetőnk nem fog 
VADÁSZLAP-ot kapni január
ban, mert egyáltalán nem töltöt
te ki a  befizetési utalványon a 
név, cím  rovatot... illetőleg nem 
tudtuk a nevét vagy a címét el
olvasni. Kérjük, szíveskedjenek 
a lap elmaradását szerkesztő
ségünknek jelezni. Köszönjük.

1
Miközben ismételten köszönetét 
mondunk azoknak, akik a Vadá
szati Kulturális Egyesületnek 
adományozták a személyi jöve
delemadójuk 1 százalékát, már 
most jelezzük, hogy idén is szá
mítunk a vadászok -  a magyar 
vadászati kultúráért tenni is aka
ró barátaink -  támogatására.

Előre is köszönjük, ha a Vadá
szati Kulturális Egyesület adó
számát - 19677079-2-41 -  írják 
a nyilatkozatukra.

IZGÁGASÁG
A dolgokat - sajátosságaiknál fogva két 
nagy csoportra lehet osztani, nevezete
sen: időszerűekre és időszerűtlenekré. 
Nos, a csaknem három  évtizedes pálya
futásom során a túlnyomó többség az 
utóbbi csoportba volt sorolható, leg
alábbis a hivatalos vélemények szerint.

Ha ugyanis bármely kérdésben - le
gyen az a legártatlanabb is - valamiféle 
illetékest, vagy illetéktelent - korántsem 
magánszorgalomból - megkerestem, 
mindegyik azzal kezdte, hogy ez még 

nem időszerű, nem kiforrott, nincs kialakult testületi véle
mény... majd visszahív, amelyre eddig egyetlen példára sem 
emlékszem. A magánvélemény és a jól felfogott érdek minden 
ellenkező híreszteléssel szemben nálunk a legszorosabban 
összefügg. A bizottságok kollektív állásfoglalása pedig a ma
gánvélemények elsumákolásának bevált módszere volt. Pedig 
ahogy magam, valamint a viccbéli Móricka elképzeli, a bizott
sági vélemények is magánvéleményekből tevődnek össze, lé
vén hogy kollektíve nem lehet „születni” , csak közösen a vilá
got látni. Tapasztalataim alapján úgy képzelem, hogy egyko
ron, amikor az első majom lemászott a fáról, a főmajmok rög
vest bebizonyították, hogy ez még nem időszerű, sőt. szájha
gyomány útján maradt fenn a fegyelmi felelősségre vonás té
nye. Bizonyára nem lehetett ez másként az ősközösségi tár
sasvadászatok idején sem, amikor ha valami újdonságról kér
dezték a fősámánt, azonnal és törvényszerűen transzba esett, 
majd a felsőbb hatalmaktól kért valamiféle eligazítást. Ilyenkor 
földi halandónak nem illett zavarni. Teltek múltak a századok, 
pergett az idő homokóra, egészen a közelmúltunkig, amikor a 
demokratikus centralizmus elvén működők testületi döntései 
olykor bőven az események után - előbb utóbb napvilágot lát
tak. Csakhogy akkor már tulajdonképpen senkit nem érdekel
tek. mert mire időszerűvé vált. már rég lerágott csont volt. 
mert minden előre kiszivárgott.

Mi a helyzet ma. az információk robbanásának világában, 
amikor számítógépek villognak, mobil telefonok prüttyögnek. 
faxok jönnek-mennek, mindenki súg és mindenkinek súgnak? 
Javult-e valami az információk szabad áramlásában, korunk 
technikai fejlődése után? Annyi bizonyosan, hogy most már 
nem csak a kérdező lehet gyanús, ellenszenves, izgága, ha
nem még az is. aki olyan dolgokon merészel gondolkodni, 
amely még nem időszerű. Ugyanakkor nyilvánosan mindenki 
elmondja, milyen fontos az együttgondolkodás, az összefo
gás. a tennivágyás. a nyitottság és más jól hangzó, bombasz
tikus jelszavak. Ezeket talán nem is kell komolyan venni, mert 
már nem azt jelentik, amit egykoron, vagy a magyar nyelvben 
általában. Vagyis csak akkor lehet az én véleményem, ha már 
az a mi véleményünk. Utóbbi azonban mivel végtére is és elvi
leg magánvéleményeken alapul, többnyire ennek ellenére 
sem időszerű, mert még nem kiforrott. Kár elkapkodni, hiszen 
ha jól belegondolunk, összehasonlíthatatlanul több időt töltöt
tünk a fákon, mint az ingatag talajon.

Új év. és talán új korszak kezdődik, várakozásokkal, és bizo
nyára izgalmakkal teli. Szeretném és kívánom, hogy végre min
den sorsunkat, vadászati közéletünket érintő kérdés valóban 
időszerűvé válna. Meg vagyok ugyanis arról győződve, hogy a 
dolgok maguktól nem intéződnek el. Sajnos az utóbbi években 
csak problémahalmokat tolt maga előtt az élet, amelyekre az 
érdekképviselet válaszaival 
adós maradt. Kérdés tehát 
akad bőven ezek után is, 
csak szintén válaszra vár, 
mennyire időszerűek, és az 
időszerűségét ki dönti el? felelős szerkesztő
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Egy magát megnevezni nem kívánó le
vélíró: Azt hiszem, nem vagyok egye
dül azzal a gondolattal, hogy talán so
ha nem volt annyira megosztott és 
szétforgácsolt a vadászok tábora, mint 
manapság. Úgy gondolom, alaposan 
becsaptak minket és sikerült elérni a 
jól bevált .oszd meg és uralkodj rajta" 
efvet. Mert mi is történt, ha alaposan 
végiggondoljuk az elmúlt évek folya
matát? Készültek a törvénytervezetek 
egymás után. de a vadászokat, azok 
szervezeteit, ha meg is kérdezték, 
meg nem hallgatták. Hat párt ilyen
olyan számunkra és általában a vadá
szok számára ismeretlen, önjelölt szak
értői adták az ötleteket, amelyeket ma
guk soha ki nem próbáltak. Utána a 
hat párt megegyezett, elkészült a tör
vény. amelyet a honatyák talán az 
egészbe beleunva - megszavaztak A 
.gyakorlati' próbát mindannyian is
merjük és bármennyire megvan a véle
ményünk. rajtunk kívül senkit nem ér
dekel. Bár a törvény elég jól leírta, mi 
lehet a területhatár, olyanokról van tu
domásom. hogy a fejét foghatná bárki, 
ha azt ott. a területen megnézné. Meg
kockáztatom. hogy józanul ilyet még 
kitalálni sem lehet. Az is furcsa szá
momra, hogy ha valaki élni szeretne 
törvény adta jogaival, arra úgy néznek, 
mint valami született bajkeverőre, aki
nek soha semmi nem jó. Olyanról sem 
hallottam, hogy a berendezéseket kifi
zették volna. Akkor vajon mi a fenének 
kellett a a jogokat a törvénybe iktatni? 
A keletkezett bírósági tárgyalásokon 
azt tapasztalom, hogy a bírók nem is
merik a törvényt. Behozzák a tárgyaló
terembe és ott olvasgatják csaknem 
háromnegyed évvel a hatálybalépés 
után. így aztán hiába hivatkozunk bár

mire. miután megtörtént a szőnyeg
bombázás. törvényi alkotnak a kama
ráról. az új köztestületről, holott az 
egészet ezzel kellett volna kezdeni és 
akkor lett volna valami esély a szak
szerűség és a vadvédelem alapvető 
érdekeinek érvényesítésére. Nálunk 
minden fordítva működik. Az érdekvé
delemről nem volt tőrvény. ezért a tör
vényalkotásnál semmiféle véleményt 
nem vettek figyelembe. Amikor elké
szült. akkor hozták létre az érdekvéde
lem törvényes „intézményét". Olyan ez 
már. mint az esemény utáni tabletta. 
Csupán az a különbség, hogy annál az 
eseményt ugyan nem. de a káros kö
vetkezményeket még meg lehet úszni. 
Most mindenki összefogásra buzdít, 
csak már azt nem tudjuk, kinek, kivel 
kell ezek után összefognia Különösen 
akkor nem. ha már szántszándékkal, 
vagy önkéntelenül lassan gyógyuló, 
mély sebeket ejtettek egymáson. Min
denki tudta, mondta, hogy ennyi 
kompromisszum megkötése után nem 
lehet az életképes, az alapvető és ere
dendő célokat megvalósítani. Régi 
mondás, hogy a cél szentesíti az esz
közt. De mi itt a cél? Mert. hogy nem a 
vad védelme, az már senki előtt nem 
kétséges. Sokkal inkább partikuláris, 
egyéni vagy szűk csoportérdekek 
mentén folyik a kíméletlen harc. amely 
során a szerény, tisztességes, és a 
legjobb vadászkvalitásokkal rendelke
zők beletörődtek, belefásultak, holott 
ilyen értékrend nélkül nehezen valósul
hat meg a mindenki által várt konszoli
dáció. Vert seregnek pedig többnyire 
hiába lengetik a zászlót. Elnézést, 
hogy soraimmal zavartam, vagy netán 
föltartottam a szerkesztőség munkáját.

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében megvásárolható kötetek, 
amit megrendelésre utánvéttel is elküldünk:

Concerto- BoWog kürtegyüttes .Vadász/ene’. CD 
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet)
Dr Békés Sándor: Vadászetika 
Dr Bőd Lajos: A somogyi szarvas 
Bognár-Huszár-- Szidnai: Magyarország Aranyérmes Trófeái 
Földi László: Vadregény (Vadászélmények Csantavértől Afrikáig)
J.  S . Bolen: Bennünk élő istennők 
Kovács Gy -Henay I.: A mozot nyúl 
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Getvács 
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute. fotóalbum 
Rakk Tamás: Telihold a Ki’imandzsaró fölött 
Dr. Szigeti Jonó: Kenuval a kikxnberói mocsarakban 
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 
Vadászetika (szerkesztette, dr. Bán István)
Videcz Ferenc: Holtomiglan (Vadászatok Baranyában)
Dr Zakar József: Kárpáti vadászatok 
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság

T890 Ft 
4900 Ft 
290 Ft 

3000 Ft 
1500 Ft 
1500 Ft 
780 Ft 
430 Ft 
340 Ft 

1500 Ft 
1200 Ft 
1650 Ft 
1750 Ft 
2500 Ft 
1500 Ft 
1500 Ft 
3950 Ft

A VADASZOK T ITK A I
A Duna Tévé HUBERTUS magazinjának adásaiból készült összeállítás 

érdeklődésre tarthat számot a nem vadász nézők és a gyerekek körében is. 
hiszen jó néhány megismételhetetlen és látványos felvételt tartalmaz a 2000 

forintért a DUNA TV Videotáránál (1016 Budapest. Mészáros u. 48-54.1. em., 
telefon: 155-3939), illetőleg a Vadászati Kulturális Egyesület irodájában 

(1054 Budapest. Honvéd u. 8. IV. 3., telefon és fax: 131-4368) megvásárolható, 
utánvéttel megrendelhető 120 perces VHS videokazetta.

HARMATCSEPPEK
címmel jelent meg Dúcz László második kötete, amelyben 28 hangulatos, 
a vadászok számára tanulságos és szórakoztató történetet olvashatnak el.

A kötet 690 forintos áron megvásárolható-megrendelhető 
a Vadászati Kulturális Egyesület irodájában (Budapest V.. Honvéd u. 8. IV. 3.), 

valamint a „Rovás" Nyomda és Kiadónál (2013 Pomáz, IV. Béla u. 6.)

APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 100 Ft, minden további 
szó 20-20 Ft + 25% áfa. A hirdetése
ket levélben, faxon, vagy személye
sen, minden hónap 10-éig szívesked
jenek leadni.

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
és valamennyi állást kereső számára 
ingyenes az apróhirdetés. A vadász- 
társaságok által beküldött halálozási 
értesítések ugyancsak díjmentesek.

Anschütz. Heym. Mannlicher. Sako. Sauer fegy
ver. Carl, vagy Jena Zeiss kereső távcső, illetve 
nagyvadas/vegyesvadas tagsági jog beszámítá
sával Krico 600 Sniper .308 Wíncfi német precí
ziós puska egyedi rendelésre gyártott Schmidl 
Bender céltávcsővel igényesnek eladó. Érdek-
lődni: 06-62/431-886____________________
ZKK 602-es, 300-as Win.Magnum kai. féléves 
golyós fegyver, egyedi acélszerelékkel, 8x56-os 
Seeadler céltávcsővel csőszájfékkel eladó. Ér
deklődni: 06-30/215-652.06-23/341-030

Megjelent a MAGYAR S0LYMÁSZ 
első évfolyama, a Magyar Solymász 
Egyesület első szakmai talánya 

A hazai solymászatot olvasmányosan 
bemutató, képekkel és illusztrációkkal 

színesített szakmai és kultúrtörténeti írások, 
novellák, közérdekű információk.

Még korlátozott példányszámban személyesen 
megvásárolható 1200 Ft-os áron. 

Továbbá kapható még a Solymászévkonyv 
1994-95 kötete. 500 Ft-os áron. 

Bagyura János, MME iroda 1121 Budapest, 
Kóltó u. 21.. telefon: 06-60/369-039.

Többszörösen díjnyertes, világgyóm vérvonalú 
szülőktől róvidszőrű magyar- vizsla kölykök el- 
adók. Érdeklődni: Holdosi 06-88/475-145.
Eladó 1 db jó állapotban lévő puskaszekrény és 1 
db jó állapotban lévő Mahindra típusú indiai te
repjáró (ponyvás tetővel, gy.év 1992). Érdeklód-
ni: 06-29/380-329 18 óra után._____________
A könyv jóbarát az új évben is! a Diana Va
dász-Horgász Antikvárium nagy vadászkónyv vá
lasztékkal áll minden érdeklődő rendelkezésére. 
Ajánlójegyzéket küldünk! Levélcím: 6900 Makó. 
Zrínyi u. 34.. telefon: 06-62/211-561 és 
62/213-680.

Vadászat Afrikában! Exkluzív vadászatok Tanzá
niában, a Selous Game Reservat. Vadászható 
vadfajok: krokodil, víziló, leopárd, oroszlán, kü
lönböző anlilopfajok. Érdeklődni: 19 óra után 
Kovács János 06-30/623-818.

Vidékies életet kedvelő házaspárt keresünk Haj
dú-Bihar megyében lévő exkluzív vadászház 
konyhájának vállalkozásban történő üzemelteté
sére. éttermi felszolgálásra. Szolgálati lakás 
megoldható. Nyelvtudás előny. Érdeklődni lehet 
a 06-52/203 060 és 06-52/203-829-es telefo
nokon.

Korongdobó gépet hobbi és parcours korong
hoz 21 800 Fl-tól. famászó és állványos 
összehajtható magasleseket 12 500 Ft-tól 
(+postadíj+áfa) szállít az INTERMAS kft 
Szárnyas, szőrmés befogócsapdák minden 
méretben Telelőn: 06-66/321-151, fax 
06-66/441-029.

Minden típusú terepjárók javítása 4WD Cen
ter. 2040 Budaörs. Építők u. 2-4. Telefon: 06 
23/415-541.

Két évesnél nem idősebb magyar vizsla ismerte
tőiéi hiányában keresi régi vagy új gazdáját, tele
fon: 407-1322.

Vadászterületek vízellátását biztosítom szélmoto
ros kúljaimmal. vadászházak áramellátását szél
motoros generátorommal. Szabó György. 3671 
Borsodtádasd. Belső u. 27. Telefon. 06-48/442- 
529. teWax: 06 48/471-419(8 14 óráig).

Vadászati szakértő, szaktanácsadó: vadászati 
tervezés, értékbecslés, vadásztársaság-alakí
tás. szabályzatok korszerűsítése. Kérdése van’’ 
Kérjen személyes konzultációt. Telefon, fax. 
üzenetrögzítő: 222-4539.

A Tápióvőlgye-Gomba Vadásztársaság hivatásos 
vadászt lelvesz legalább 5 éves szakmai gyakor
lattal. lácánnevelésben jártassággal. Feleség ré
szére részmunkaidőben gondnoki állást biztosí
tunk. Szolgálati lakás van. Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezés írásban vagy telelonon: Tóth 
Sándor VT elnök 2217 Gomba. Petőfi u. 28.. te-
lelon: 06-29/433-173 (este)._______________
Az állami vadászvizsga kidolgozott szóbeli tételei 
(504 kérdés) megrendelhető a 06-75/313 271- 
es telefonszámon, vagy Renkecz József vadgaz
dálkodási szakmérnök, hivatásos vadász. Paks.
Árok u. 40 címen_______________________
Három szoba összkomfortos tanya Békéscsabán, 
fő út mellett eladó. Érdeklődni: 06-66/448-450

Igényes vadászházak, vadásztanyák, éttermek, 
egyéni elképzelés szerinti belsőépítészetéi és 
lakberendezését vállaljuk. KERTTIPP Bt. 2700 
Cegléd. Kéve u. 9., telelőn 06-53/315-528.

VAD-GAZDA Mérnöki Iroda vállalja: vadászte
rületek haszonbérleti szerződéseinek előké
szítését. felértékelését, rövid és hosszú távú 
územtervezését. bejegyzett szakértőkkel, re
ferenciákkal. Telelőn: 06-60/314-597.
06-30/314-597.118-9226. lax 153-0417.

Vizsla tanítást vállalok. Érdeklődni: Mikola Géza
96/339-157____________________________
Kiválóan dolgozó szülőktől törzskönyvezett ma
gyar és róvidszőrű németvizsla (fekete és barna 
spriccelt) kölykök eladók Ugyanitt vizslatanítást 
is vállal Szénási János hivatásos vadász és ki
képző. 2899 Naszály, rákóczi u. 176.. telelőn:
06-34/350-464________________________
Jugoszláv vérvonalú jagd terrier kölykök eladók 
és eJójegyezhelók. Anya Azra ÉRD 2xCACIB. 
6xCACfT-RESCACIB. 5xCACT. eurokupa győztes, 
valamint összetett munkája megtekinthető, (disz- 
nós, vízi és kotorék Az idei versenyeken elért 
eredményei is bizonyítják. Nényei Tamás 06- 
30/519-919. valamint 06-34/487-857.

Minden kedves volt és leendő 
megrendelőjének vadban gazdag, boldog 

új esztendői kíván Cziglényi Alpár 
gralikus (és vadász)

JO HA TUDJUK ZALABAN, 
ÚJ BOLT N Y ÍLO H  BALÁZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK. SPORT
SZEREK. FILMEK. FÉNYKÉPEZÓGÉPSK. 
FOTÓALBUMOK. DIAKERETEK PAPÍR-, 
ÍRÓSZER EGY HELYEN 
ZALASZENTBALÁZSON, A 74-ES FŐ
ÚTON NAGYKANIZSÁTÓL 16 KILOMÉTER
RE. ZALAEGERSZEG FELÉ.
POLSTER KFT. 8772 ZALASZENTBALÁZS, 
KOSSUTH U. 144.
TELEFON: 06-20/388-210
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LESZ  SZEREPÜN K!
VADÁSZLAP: - Annak ellenére, hogy 
külföldi tartózkodása miatt személye
sen nem tudott jelen lenni az alakuló 
közgyűlésen - ellenjelölt nélkül - szinte 
egy hangúlag választották meg önt alel- 
nőknek. Ilyen sokan ismerik?
FE1SZT OTTÓ: - Mindenekelőtt köszö
nöm a bizalmat a választóimnak, a va
dászkamara alakuló közgyűlése küldöttei
nek. sportvadászoknak, hivatásos vadá
szoknak. erdészeknek. Nagyon remélem, 
hogy nem fognak csalódni bennem, meg 
tudok majd felelni azoknak a feladatok
nak. amelyet a hivatásos vadász osztály- * • 
bán regisztrált tagok tólem jogosan elvár
nak. Úgy érzem, hogy a vadászkamaráról 
szóló törvény a magyar vadászat történe
tében először fogalmazta meg a szakma 
fontosságát, képviselőinek: a vadőröknek, 
hivatásos vadászoknak, erdészeknek kü
lön osztályt, azaz képviseletet biztosítván 
a vadászkamara területi szervezeteiben és 
az országos vezetésben. Eddig nekünk, 
bármennyire is furcsának hangzik, a vad- 
gazdálkodás professzionális résztve
vőinek. nem volt beleszólásunk a hazai 
vadászat-vadgazdálkodás sorsdöntő kér
déseinek eldöntésébe, bízom benne, ez
után - együttműködve a sportvadász osz
tállyal - lehetőségünk nyílik arra. hogy az 
álláspontunkat érvényesíthessük. 
VADÁSZLAP: - Ez azt jelenti, hogy 
már kialakult, adott a hivatásos vadá
szok osztályának koncepciója?
FEISZT OTTÓ: - Nem. Koncepció nem is 
alakulhatott ki. hiszen még csak most kez
dünk el - a szó jó értelmében véve - szer
veződni. Ezt a szerveződést én nem úgy

A 46 éves, erdőmérnök és vadgazdálkodási 
szakm érnök végzettségű vadászati szakembert, 

a ZALAERDŐ Rt. vezér igazgatóját 
a lehetséges 146 szavazatból 140 szavazattal 

választotta meg az Országos Magyar Vadászkam ara
alakuló közgyűlése  

a hivatásos vadászok osztályának első számú 
tisztségviselőjének, a kamara alelnökének.

hogy összegyűjtsük: mit várnak tagjaink az 
Országos Magyar Vadászkamarától, a hi
vatásos vadászok osztályától? A koncepció 
kialakítása tehát lassú folyamat lesz. véle
ményem szerint ezt nem is szabad elkap
kodni. Egyben biztos vagyok: el kell ér
nünk. hogy a hivatásos vadászok ne legye
nek kiszolgáltatottjai a munkáltatóiknak! 
VADÁSZLAP: - Ezt mint vezérigazga
tó is vallja?
FEISZT OTTÓ: - Temiészetesen. Az. hogy 
most a ZALAERDŐ Rt. vezérigazgatója 
vagyok, az egy állapot, ugratásból a baráta
im azt mondják, én vagyok a bizonyítéka 
annak, hogy „vadászból is lehet valaki" ... 
de félretéve a tréfát, pontosan tudom és 
nem felejtettem el, mik a gondjai a hivatá
sos vadászoknak, jómagam is az voltam. 
VADÁSZLAP: - On vadász vagy er
dész?
FEISZT Orró: - Mindkettő. A „nyilas” 
jegyében születtem, és gyermekkori ál
mom volt. hogy erdész lehessek. Állítólag 
az ükapám volt erdóőr. Még gimnazista 
voltam Győrött, amikor elkezdtem a va
dászújságot járatni és minden szabad
időmet. tanítási szüneteket az erdőben.

képzelem el. ahogy a kamara szerveződött, 
gyakorlatilag felülről lefelé, hanem azt sze
retném. ha alulról indulnának el a kezde
ményezések. amelyeket megvitatva fogjuk 
kialakítani a koncepciónkat. Ahogy a va
dászkamarának minden szempontból meg
vitatott. elfogadott alapszabálya és az 
egyéb szabályzatai megszületnek... össze
hívom a megyei osztályaink alelnökeit.

munkával töltöttem. Érettségi után a Sop
roni Erdészeti és Faipari Egyetem hallga
tója leltem, és lelkesen jártam a lövész
klubba, a futóvadlövő pályára, a prepara- 
tor szakkörbe. A diplomám megszerzése 
után Salomvárra kerültem, a gyakornoki 
idő letelte után a zalaháshágyi MGTSZ 
erdészeti ágazatvezetője lettem. A máso
dik turnusban. 1979-81 között szereztem 
meg Gödöllőn a vadgazdálkodási szak
mérnöki képesítést. 1975. december 1-én 
vettem meg életem első vadászpuskáját 
egy 12-es Merkelt. 1980-ban vettek fel a 
Zalalövói „Tanács Dolgozók'' Vadásztár
saságba. ahol két év múlva a társaság va
dászmesterének választottak meg. 1984- 
ben kerültem a 83 ezer hektáros vadászte
rületű Zalai Erdő és Fafeldolgozó Gazda
sághoz vadászati felügyelőnek és pályázat 
útján 1993. szeptember 1-jétól vagyok a 
részvénytársaság vezérigazgatója. 
VADÁSZLAP: - A vadászkamara alel- 
nökségén kívül önnek még jócskán 
akad tisztsége...
FEISZT OTTÓ: - Nem panaszkodhatom, 
de úgy gondolom, valamennyi tisztségem 
elválaszthatatlan és összefügg a hivatá
sommal. az erdészkedéssel és a vadászat
tal. Elnöke vagyok az Országos Erdészeti 
Egyesület helyi csoportjának és a Magyar 
Vérebegyletnek. Küldöttje vagyok a Zala 
megyei vadászszövetségnek, és 1995-tól 
tagja a Védegylet Elnökségének. Annak 
ellenére, hogy nem kívántam a megyében 
szerepet vállalni, megválasztottak a terü
leti vadászkamara vadvédelmi és vadgaz
dálkodási bizottság tagjának.

ess

Fővadászok tanácskozása
Az Országos M agyar Vadászati 
Védegylet, a m egyei szövetsé
gek feladatainak, munkamód
szerének, valam int a m egalakult 
kamara és a szövetség kapcsola
tának áttekintése, m egvitatása és 
javaslatok kidolgozása volt a té
mája a december 11 -én Szolno
kon tartott fővadászi értekezlet
nek. A  fóvadászok több mint fe
le jelent meg és számolt be ta
pasztalatairól. gondjairól.
A  hozzászólók -  egyebek között
-  arról szóltak, hogy az egyéni 
tagságon alapuló új szervezet, a 
kamara nem vá lla lja  a jog i sze
m élyiséggel rendelkező vadgaz
dálkodók érdekeinek védelmét. 
Az előbbiek ugyanis elsősorban 
vadászni, az utóbbiak pedig vad
gazdálkodni akarnak. így a 
„szakm a”  alapvető érdeke vo l
na, hogy az O M V V , a megyei 
szövetségek, a vadászatra jogo 

sult szervezetek érdekvédelm e 
megmaradjon. A  szövetségi va
gyon nem adható át, bérleti for
mában a szövetségek irodái 
készséggel adnak otthont a ka
maráknak. annál is inkább, mert 
a tisztségviselők között -  négy 
m egyei fővadász k ivételével - 
adott a kettősség. Jelenleg tú l
nyomórészt a kamarai tisztség
viselők dolgoznak társadalm i 
munkában, térítés nélkül, de a 
kamara helyzetének m egszilár
dulása után ez megfordítható 
volna. Felvetettek munkajogi 
kérdéseket is, hiszen a kamarai 
tisztség határozott időre szól. 
Nem  megnyugtató ez azoknak, 
akik akár több évtizede is ered
ményesen dolgoztak. M inden 
bizonnyal ezért kaptak bizalmat 
a kam arai választások alkalm á
val is, és a négyéves megbízatás 
nem jelent igazán a pályán

jövőképet. Többen sérelmezték, 
hogy a szakmai kérdések je 
lentősen háttérbe szorultak a 
szervezetiekkel szemben, és ez 
m eglátszik sajnos a vadállom á
nyon is. A  részletes vita  után az 
a vélem ény alakult k i. hogy fon
tos a szövetségek fennmaradása 
annak ellenére, hogy egyelőre a 
két szervezet feladatai még 
összefonódnak. Az erőszakolt 
átalakítás nem vezet sehova, 
ezért folyam atos feladategyezte- 
tésre van szükség. Elenyésző 
azoknak a megyéknek a száma, 
ahol a hatóság és a szövetség 
együttműködésében súrlódások 
vannak. K érik  továbbá, hogy a 
m egyei vezetők m ielőbb a lak ít
sák ki közös vélem ényüket, ne 
szítsanak ellentéteket, a közös 
cél érdekében tegyék félre az 
esetleges sértődöttségüket, h iú 
sági kérdéseiket. M indezek

alapján a fővadászok az alábbi 
javaslatokat tették az O M V V  
vezetőségének:

• A  Védegylet készítsen ajánlást a 
kamara és a szövetségek együtt
működésére, az alkalmazottak 
munkajogi viszonyaira, díjazá
sára. A  szövetség jogi bizottsága 
adjon egyértelmű állásfoglalást 
és segítséget a szabályos ügyin
tézéshez.

• Készüljön az O M V V  vagyoná
ról -  megyei bontásban -  pon
tos kimutatás.

• Tegyék lehetővé a jog i szemé
lyiséggel rendelkező vadászat
ra jogosultak kam arai tagsá
gát, rendezzék ennek az alap 
szabályt ille tő  kérdéseit, az 
alakiságát, a tagdíját, és egye
beket.

K ővári Ferenc
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HÍREK A KAMARÁRÓL
Ú J RO VATUN KBAN  IG Y EK SZ Ü N K  M IN D EN  IN FO RM ÁC IÓ T Ö S S Z E G Y Ű JT E N I AZ O R SZ Á G O S  M AG YAR VAD ÁSZKAM ARÁRÓ L, A M ELYN EK  

A V A D Á SZ JEG Y  K IVÁLTÁSA  UTÁN VALAM EN N YI VAD ÁSZ T E L JE S  JO G Ú  T A G JÁ V Á  VÁLT. AZ O R SZ Á G O S É S  R EG IO N Á L IS  
(M E G Y E I) SZ ER V EZ ET EK  C É G B ÍR Ó S Á G I B E JE G Y Z É S E  - LA PZÁ RTÁ N K IG  - M ÉG  N EM  TÖRTÉNT M EG ,

ÍG Y  A Z  Ú J SZ ER V EZ ET EK  A VÁ LA SZTÁ SO K  UTÁN M ÉG  N EM  SZÓ LÍTH ATÓ K M EG . A  M EG Y E I SZ ER V EZ ET EK  V Á LA SZTÁ SI ER ED M ÉN Y E IT
EH ELYÜTT K Ö Z Ö LJÜ K , A KIM ARADTAKAT KÖ V ETKEZŐ  SZÁ M U N K BA N  T ESSZ Ü K  KÖ ZZÉ.

Bács-Kiskun megye
Elnök: dr. Fehérváry László 
Sportvadász alelnök: Szénási Béla 
Hivatásos vadász alelnök: 

Fodcrmaycr Vilmos 
Titkár: Miklós Károly 
Vezetőségi tagok: Bencze András 

és Laczkó Gyula 
A Felügyelő Bizottság elnöke:

Tóth László.
Tagjai: dr. Horváth György 
és Börcsök András.

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Mészáros Attila, tagjai:
Karhesz János. Utasi Balázs. 
Németh Imre és Frendl József.

A Vadvédelmi- és Vadgazdálkodási 
Bizottság elnöke: Horváth László 

Tagjai: Sirok József, Huszár Ferenc. 
Jobbágy András. Mohácsi János.

Fejér megye:
Elnök: Fűrész Attila
Sportvadász alelnök: Németh Sándor
Hivatásos vadász alelnök:

Právccz Antal 
Titkár: Pechtol Lajos 
Vezetőségi tagok: Csurgó Lajos 

és Tóth Károly 
A Felügyelő Bizottság elnöke: 

dr. Magyar Béla.
Tagjai: Varga Ferenc 
és dr. Sánta I-ajos.

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Tarjányi Antal.
Tagjai: Karászi György.

Dékány Antal, Újvári József.
Hegedűs Miklós 

A  Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Bizottság elnöke:
Sándorfalvi László.
Tagjai: Steiner Lajos, Tamás Antal. 
Mézner István, Szatmári József

(Íyőr-Sopron megye:
Elnök: dr. Dómján Lajos 
Sportvadász alelnök: Nagy Imre 
Hivatásos vadász alelnök:

G iczi Ferenc

Titkár: dr. Porubszky János 
Vezetőségi tag: Horváth Zoltán 

és Barkovics Zsigmond.
A Felügyelő Bizottság elnöke:

Takács László.
Tagjai: Horváth Pál 
és Csiba István.

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Horváth I-ajos 
Tagok: dr. Németh István, 
dr. Jámbor László.
Mohácsi László és Tudós József 

A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi 
Bizottság elnöke: 
dr. Náhlik András 
Tagjai: Mészey Géza. Bebes Béla. 
Mészáros Zoltán. Kiss József

Heves megye:
Elnök: Elek Elemér 
Sportvadász alelnök: Farkas László 
Hivatásos vadász alelnök:

Sinka Lajos 
Titkár: Prezenszki János 
Vezetőségi tag: Tóth Lajos.

Kaszab Balázs 
A  Felügyelő Bizottság elnöke: 

Gyarmathy Károly 
Tagjai: Molnár Jenő és Földi István 

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Nyerges József 
Tagjai: Wágner Gábor, Káli Béla. 
Forgó János, Deák János 

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Bizottság elnöke: Nagy Károly 
Tagjai: Rónaszéki Sándor, Bokondi 
Endre, Godó Ferenc, Szalai Gábor

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Elnök: dr. Kovács Sándor 
Sportvadász alelnök: Fehér József 
Hivatásos vadász alelnök:

Bozsó Béla 
Titkár: Kővári Ferenc 
Vezetőségi tagok: dr. Gyuricza Béla 

és Molnár András 
A  Felügyelő Bizottság elnöke: Bakos 

István. Tagjai: Rubint Imre 
és Bakos László 

Az Etikai Bizottság elnöke:

dr. Kolláth Zoltán.
Tagjai: dr. Mosonyi Sándor, 
dr. Boros Tamás, dr. Tivadar 
József. Tálas Sándor 

A  Vadgazdálkodási és Vadvédelmi 
Bizottság elnöke:
Szalay Zsigmond
Tagjai: Sóskúti Gábor. Kovács
Sándor. Beregszászi Zoltán.
Szabó Sándor

Somogy megye:
Elnök: Ivusza Tamás 
Sportvadász alelnök: Parrag Imre 
Hivatásos vadász alelnök:

Végvári Jenő 
Titkár: dr. Bőd Lajos 
Vezetőségi tagok: dr. Pallér Endre.

Plucsinszki Zsolt 
A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Gazdag Károly
Tagjai: Bebes Tibor és Tibáld Béla. 

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Makai Lajos
Tagjai: Gazsó József, dr. Berényi 
Sándor. Bogdán József, 
dr. Jordanics József.

A  Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Bizottság elnöke: Barkóczi István 
Tagjai: ifj. Galamb Gábor,
Bőhm István, Heffter Tibor,
Raffai József.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Elnök: dr. Móra István 
Sportvadász alelnök: Láng Gyula 
Hivatásos vadász alelnök:

Váradi János 
Titkár: Plavecz János 
Vezetőségi tagok: Mester Bálint 

és Papp István 
A Felügyelő Bizottság elnöke:

Fehér Károly.
Tagjai: Harbula István, dr. Tisza 
Miklós, Czerter Bálint. Papp 
István

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Puskás Rudolf.
Tagjai: Radványi János,
Jakubcsák József, Szentesi József,

dr. Mezősi Pál 
A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi 

Bizottság elnöke: Tusán Péter. 
Tagjai: Budaházy Zoltán. Baráth 
Borza, Ilku Béla, Hevesi István

Tolna megye:

Elnök: Kocsner Antal 
Sportvadász alelnök: 

dr. Birinyi Ferenc 
Hivatásos vadász alelnök:

Stcin József 
Titkár: Bognár Mihály 
Vezetőségi tagok: Solymosi József 

és Janovicz István.
A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Bezzegi Józscfné.
Tagjai: Varga János. Bajor József. 

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Vass Gábor.
Tagjai: dr. Józsa Csaba. dr. Grosch 
József, Ludvig Pál, Marosi János. 

A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi 
Bizottság elnöke: Farkas Dénes 
Tagjai: Cser István. Birk László. 
Kapás Deák Zoltán, dr. Tóth 
Tamás

Zala megye:
Elnök: dr. Nádor László 
Sportvadász alelnök: dr. Parrag János 
Hivatásos vadász alelnök: Páll Tamás 
Titkár: Varga Ernő 
Vezetőségi tag: Briglevics László 

és Bálint József 
A Felügyelő Bizottság elnöke:

Póczak László
Tagjai: Molnár Balázs és Keszi 
László.

Az Etikai Bizottság elnöke: 
dr. Tóth Tihamér 
Tagjai: dr. Ivancsics Lajos,
Varga Jenő, Szélcssy György 

A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi 
Bizottság elnöke: dr. Sugár László 
Tagjai: Fciszt Ottó, Hajdú Tibor, 
Szakács István. Zscmovszky 
Károly

EGYÜTT! DE MEGYÉNKÉNT MÁSKOR ÉS MÁSHOL!
A Földművelésügyi Minisztériumban december 4-én az FM hivata
lok vadászati felügyelői és a vadászkamara megválasztott titkárai 
(ahol még nem volt választás, ott a megbízottak) megállapodtak 
abban, hogy az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény 
értelmében az 1998-ra érvényes vadászjegyeket már a kamara bé
lyegzőjével és aláírásával adják ki, amelyhez az FM hivatalok - át
menetileg - segítséget nyújtanak. A segítség abban nyilvánul meg, 
hogy ahol a megyei vadászkamara nem rendelkezik még appará
tussal, technikával - ott az FM hivatalban regisztrálják a vadászo
kat, adják ki a befizetési csekkeket, ellenőrzik a kötelező vadász
biztosítás, a kamarai tagdíj és a vadászjegy befizetését. Ez a gya
korlatban azt jelenti, hogy minden megyében érdemes előre tájéko
zódni, hogy december 15-étől hol és hogyan vehetők át a vadász
jegyek.

Aki egyénileg - a lakóhelyén illetékes területi vadászkamaránál 
vagy FM hivatalnál - váltja ki a vadászjegyét, annak - itt is, ott is - ki 
kell töltenie a vadászkamara regisztrációs Iapját.

(A regisztráció adatai: név, születési hely, idő, anyja neve, lak
cím, az 1997-es vadászjegy száma, fegyvertartási engedély szá
ma. állampolgárság. A vadászjegy kiváltásához a név, a születési 
hely és idő, a lakcím, az 1997-es vadászjegy számának feltünteté
se szükséges.)

Jobb  esetekben a helyszínen átveszik tőle a befizetés összegét 
vagy két csekket kap: az egyiken befizeti az 1200 forintos kamarai 
tagdíjat és a 800-1000 forintos kötelező vadászbiztosítást, a másik 
csekken - az FM számlaszámára - a vadászjegy 6000 forintos el
lenértékét.

Figyelem! Ahogy ez már az előző években is volt, a vadásztársa
ságok csak azoknak a tagjaiknak tudják a vadászjegyét kiváltani, 
akik az adott megyében laknak. A csoportos vadászjegy kiváltása 
előtt minden vadásznak egyénileg kell kitölteni és aláírni a vadász
kamara regisztrációs lapját ... mert csak azoknak a vadászoknak 
adják ki a vadászjegyet, akik beléptek az Országos Magyar Vadász
kamara tagjainak sorába.
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V A D L E X I K O N
NYESTKUTYA

A M agyar Postaigaz
gatóság 1867 m ájusá
tól datálható a N é
met-Osztrák Posta
egylet részeként, tehát 

az első lépések az osztrák bélyegkiadáshoz kötődnek. Az Állami 
Nyom da m egalakulása, a „M agyar jelvényű levéljegyek" bevezetése 
után. 1870-től ejthetünk szót m agyar bélyegekről. A  krajcáros-kőnyo- 
matos, a hírlap- és a  távirda-bélyegeket követően 1900-ban jelent meg 
a korona-filléres, huszonegy értékből álló. Böhm  Ján o s tervezte „Turul" 
sorozat. Filléres értékein a Szent koronát, a róna felett repülő turulma
darat láthatjuk. Honfoglaló eleink vadászm adara, az ősm agyar monda
világ sólyom féle m adara - a  nemzet jelképeként - az 1913-as kiadású 
„Árvíz" sorozat filléres értékein is szerepel.

(NYCTEREUTES
PRQCYONOIDES)
Eredeti elterjedési területe Japán, 
Kelet-Szibéria (Amür-Usszuri vidék), 
Mandzsúria. Észak-Kelet Kína és 
Mongólia. Főleg az Amúr-vidékérŐI. a 
két világháború közötti időszakban 
telepítették Nyugat-Szibériába. majd 
az Uralon túlra, az egykori Szovjet
unió európai területeire. Innen vette 
útját Fehéroroszország és a Balti
kum. majd Finn-, Svéd- és Lengyel- 
ország felé, szabad terjeszkedéssel. 
Romániában 1951-ben lőtték az első 
példányt, a  Bukarest melletti Ghim- 
pati erdőben. A bizonyító példány, 
mint később kiderült (több társával 
együtt) Ukrajnán át vándorolt, ter
jeszkedett a mai Moldáv Köztársa
ságba (Besszáriába). majd tovább a 
szomszédos Romániába, főleg a Du- 
na-meflékre. Hazánkban az első 
nyestkutyát 1961-ben lőtték, de egy
két év múlva már több példánya ke
rült puskavégre Békés. Somogy. Vas 
és Fejér megyében is. Újabban egy
re többen jelzik jelenlétét a Cseh- és 
Szlovák Köztársaságban, de Ausztri
ából. Németországból. Franciaor
szágból. Szibériából és Horvátor
szágból is kap jelzést a C.I.C. (Nem
zetközi Vadvédelmi és Vadászati Ta
nács). Terjeszkedése kiváló alkal
mazkodási képességre vall. s ezt az 
is segíti, hogy N yugat-Európában  
nem akad természetes ellensége, és 
így joggal feltételezhető, hogy konti
nensünkön rohamosan terjed.

Kelet-Ázsiában 3 alfaja él. ezek 
közül hozzánk minden bizonnyal az 
N. p. ussuriens is  került, az egykori 
szovjet telepítésekből és tenyészet
ből. Értékes gereznája miatt te
nyésztették. ugyanis testét vastag 
bunda fedi (innen a japán „róka* el
nevezése). amely általában szür
késbarna. vörhenyes. Az európai te
nyészetben többféle színárnyalata  
található. Évente egyszer vedlik. 
Ahogy tudományos neve is mutatja, 
hasonlít a mosómedvéhez: a szájá
tól a füléig húzódik a jellegzetes fe
kete sáv. Farka bozontos, de nem 
gyűrűzött. Farokhossza 15-22, test
hossza 60-65 centiméter. A Duna- 
deltában. ahol optimális az élettere 
és bő táplálékra talált, nagyobb pél
dányai elérik a 72-75. sőt a 80 centi- 
méteres hosszúságot, és a 10-12 ki
lós testsúlyt is. Testtömege ennek 
ellenére általában 6.5-9 kg. Fejfor
mája hasonlít a borzra. így távolról - 
rossz látási viszonyok mellett - 
összetéveszthető vele.

A nyestkutya előszeretettel tartóz
kodik a sík nádas, kevés erdővel bo
rított vizes élőhelyeken, a folyók ár
tereiben. Kedveli a laza talajú vidé
ket, ahol tanyáját elhagyott róka- és 
borzkotorékokban üti fel, de ilyenek 
hiányában könnyűszerrel maga is 
készít rejtekhelyet. Párzási időszaka 
februártól áprilisig tart. A vemhessé- 
g i id e je  9  hét. általában 6-9, ritkán

magvak, vadgyümölcs (áfonya, sze
der. málna, vadalma stb.), kerti gyü
mölcsfák földre hullott termése (szil
va, alma, cseresznye). Jó  étvágyú 
állat. A borzhoz hasonlóan nyáron 
és ősszel, a táplálékbő hónapokban 
több kiló zsírt is felhalmozhat bőre 
alatt, ezt használja fel a szűkösebb 
téli hónapokban. Fagyos, hótakarós

időben több napos álmot alszik, de 
gyakorta elhagyja kotorékát. Mes
terséges nyestkutya-tenyésztéskor 
a táplálékának 10-15 százalékát az 
apró. értéktelen tengeri halak teszik 
ki. A haltáplálék értékesebbé teszi 
bundáját, és ezért Oroszországban 
és Ukrajnában a szűcsiparban a 
nyestkutya egyre jobban vetélytársa 
a rókának.

A nyestkutya hazánk állatvilágá
nak nem kívánt faja. s ezt nem ősho
nos mivolta is aláhúzza. Elszaporo
dása nem volna szerencsés, ezért 
így egész évben vadászható.

Kászoni Zoltán

11-13 kölyköt vet. Ezek csupaszon 
jönnek a világra, szemük csak egy
hetes korukban nyílik ki. A kölykök 4 
hónapos korig a kotorékban tartóz
kodnak. majd a már életképes fiata
lok maguk szerzik be táplálékukat 
és elkülönülnek az anyjuktól. A 
nyestkutya a földön vagy a földkö
zelben fészkelő madarakat nézve 
veszélyes, ezért ez a ragadozó faj 
hazánkban is „persona non grata”, 
mert előszeretettel fogyasztja a fá
cán. fürj. fogoly és védett fajok tojá
sait és fiókáit. Étlapja rendkívül vál
tozatos: egér. béka. rák. hal, rovarok 
és azok álcái, giliszta, sás, növényi
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Több. mint 110 éw ei ezelőtt alapította a né
metországi Kölnben Eduard Kettner úr a ma 
már kilenc európai országban kereskedelmi 
hálózattal és szaküzlettel rendelkező válla
latot. amely az idők lolyaman az egyik leg
jelentősebb vadászati csomagküldő keres
kedőházzá fejlődött A Kettner cég Magyar- 
országon - a korábbi Nimród vadászbolthá
lózat megvásárlásával - 1990 óta van jeíen 
a vadászati kereskedelemben Ma már 
nyolc szaküzlettel, csepeli raktárteleppel, 
nagy kereskedelemmel és csomagküldő 
szolgálattal rendelkezik Üzletei, méltán 
népszerűek Pécsett. Miskolcon. Zalaeger
szegen, Baján, Gyöngyösön Szegeden és 
Tatán

Az Andrássy út 21. szám alatt nyitott új 
vadász-horgász szakúzlet két szinten. 350 
négyzetméteren mutatja be és kínálja a Kett
ner cóg a vadászoknak és horgászoknak a 
minőségi termékeit. A híres katalógusuk - 
amelyben mindig szorope'nck a technikai 
újdonságok - legalábbis nálunk mértékadó, 
ismeretterjesztő szakirodalmi forrás is egy
ben. Nemcsak a vásárlók forgatják, hanem 
a szakemberek is. hiszen pontos és meg
bízható adatokkal szolgál mind a fegyverek, 
mind a töHényújdonságokat illetően is.

December 4-én a szakterület jeles képvi
se ln e k  meghívásával, vadászias külsősé
gek mellett nyitották meg a boltot. Kurt 
Gritsch ügyvezető az új üzletet úgy mutatta 
be. hogy a design egységesítése is céljaik 
között szerepelt, mert éppen a közelmúlt
ban hasonló stílusú üzletet nyitottak Párizs
ban is. A természetes anyagok használata a 
berendezésben utal az áruféleségek későb
bi használati értékére, mert az otthonosság 
érzetének kialakítása volt fő törekvésük, 
egyebek között a ruházati cikkek bemutatá- 
sában 8ízonyára nem véletlen, hogy az eu

rópai Kettner kereskedőház forgalmi trend
jének megfelelően alakult az elmúlt évek 
alatt a hazai vásárlói igény, és az ízléses és 
célszerű ruházati cikkek már egyre több ha
zai vadászaton láthatók. A jelenséget min
denképpen csak üdvözölni lehet, hiszen a 
megjelenés .ünnepnapjainkban’ az alka
tomhoz méltó öltözködés a vadászat kuftu- 
ráltságának egyik fokmérője Nálunk ugyan 
különleges hagyományai nincsenek a divat
irányzatoknak. de a Kettner boltok kínálata 
ma már ebben a kérdésben is meghatáro
zó. ízléses, célszerű és egyéniségeknek 
mindenben megfelelő a hölgyek - akár Dia
nák. akár kísérők - ruházati választéka is. és 
ebben a cég termékei bízvást egyfajta mér
téket is jelenthetnek, mert alig akad számot
tevő konkurenciájuké Igaz áraik is mindezek
nek megfelelőek, de az igényes kivitelezés 
mellett a speciális anyagaik utánozhatatla
nok. Végtére is vadászruhát nem vesz ha
vonta senki. így aki ad magára, az bizonyá
ra áldoz IS rá. A viszonylag kicsi üzleti raktár 
folyamatos árufeltőítéssel dolgozik, hiszen a 
cég csepeli raktárbázisa rendelkezésre án. 
Ott működik ugyanis az egyre népszerűbb 
csomagküldő szolgálat. Néhány év alatt a 
hazai vadászok több mint tíz százaléka már 
törzsvevővé vált. Lehetőség van arra is - 
tudn* meg hogy előzetes rondolósro 
minden olyan árucikket beszereznek a ve
vőnek. amely a nagy katalógusban szere
pel. de a csomagküldőből éppen akkor 
esetleg hiányzik Természetesen ennek ügy
intézéséhez idő kell. de így igazán nem túl
zás, ha azt mondjuk, hogy a vadász szinto 
minden kívánsága teljesülhet 

Az ünnepélyes megnyitó adott lehetősé
get arra is. hogy Páll Júliától a nagynevű 
cég vadászatszervező tevékenységéről is 
képet kaphassunk. Az iroda elsősorban

nagyvad vadászatokat szervez főként né
met és osztrák beutaző vendégei számára 
1993-ban volt a legnagyobb a vendégkö
rük. azóta bizonyos fokú csökkenés tapasz
talható. A vadállományban bekövetkezett 
kedvezőtlen változások mellett oka ennek 
az is. hogy azonnal nem történt meg a kap
csolódó szolgáltatások fejlesztése, amelyet 
a visszajáró vendégek is joggal kifogásol
nak. Egyre nagyobb jelentőségük van a kü
lönféle kedvezményeknek, csomagprogra
moknak. amellyel az iroda mindjobban sze
retné megtartani törzsvendégeit, illetve sze
retné a kisebb pénzű fiatal vadászokat is a 
magyarországi vadászati lehetőségekkel 
megismertetni, akik később anyagilag meg
erősödve ide térnek vissza Az elmúlt évek 
újdonsága az egzotikus országokba, hazai 
vadászok részére szervezett vadászataik 
Nálunk tagadhatatlan, a legnépszerűbb úti
cél Afrika, de szerveznek kirándulásokat a 
FÁK országokba. Kanadába. Alaszkába is. 
amely utóbbiak inkább a német nyelvterüle
teken népszerűbbek. Árainkat - mondotta 
az irodavezető a p*ac teljes ismeretében 
középár szintűnek nevezhetném, viszont ez
zel szemben a vendég a világhírű cóg elvár
ható szolgáltatási színvonalát kap>a, ame
lyet a Kettner cég igényes munkatársai idő
ről-időre személyesen is ellenőriznek.

Az üzlet felső szintjén a vadászok - akár 
vásárlók, akár csak érdeklődők - minden 
technikai újdonsággal személyesen talál
kozhatnak. A személyzet minden tagja szé
les körű és szakszerű tájékoztatást ad min
den vásárlói kérdésre. Végre egy új hely. 
ahová érdemes bemenni, mert mmdig 
akad valami újdonság, amelyről csak akkor 
derül ki. hogy számunkra múlhatatlanul 
szükséges.

(X)
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ADÓZÁS -  A VADÁSZATI JOG HASZNOSÍTÁSÁNÁL
Az „Adó és ellenőrzési értesítő" 10. számában jelent meg az APEH Adónemek főosztályának 213. számú (9270195546'97) határozata, amely a vadászati 
jog hasznosításából származó jövedelem adózásáról rendelkezik. Mivel nem minden vadászatra jogosult jut hozzá az értesítőhöz, ezért a határozatot

az alábbiakban - néhány észrevétellel együtt - közöljük.

VADÁSZATI JOG HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
[SZJA TV. 16. §, SZT. 45. §, ÁFA TV. 4. § (2) BEKEZDÉS]

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 19%. évi LV. 
törvény 3. §-ának ( I)  bekezdése élteimé
ben a vadászati jog a földtulajdonjog el
választhatatlan része, ezért annak önálló 
értékesítése nem lehetséges.

A vadászati jog haszonbérbeadás útján 
hasznosítható, amelyre a Ptk. szerinti me
zőgazdasági haszonbérletre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

Az előzőekből következően a vadásza
ti jog hasznosításából származó jövede
lem a magánszemélyek vonatkozásában 
önálló tevékenységből származik, össze
vonás alá esik. progresszív adót visel. A 
bevételt a vadászterület tulajdonosai kö
zött a tulajdoni arányban kell megosztani.

A szja tv alkalmazásában akkor van le
hetőség külön adózó jövedelemként 20 
százalékos adómértékkel adózni a vagyo
ni értékű jogból származó bevétel után. ha 
az annak az átruházásából (eladásából) és 
nem a használatba adásából (a bérbeadás
ból) származik.

A személyi jövedelemadó hatálya alá 
nem tartozó tulajdonosok esetében a bér
beadásból származó bevételt az adott tu
lajdonosra vonatkozó szabályok szerint 
kell bevételként figyelembe venni.

Az 19%. évi LV. törvény 4. § (2) be
kezdése és a 30/1997. (IV. 30.) FM számú 
rendelet 2. §-ának (2) bekezdése úgy ren
delkezik. hogy a vadászterület tulajdono
sainak egymás közötti jogviszonyára a 
Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelke
zéseit kell értelemszerűen alkalmazni, és 
a vadászterület tulajdonosai közös képvi
selőt is választanak. A társult vadászati 
jog esetén az általános forgalmi adó ala
nyiság az általános forgalmi adóról szóló 
módosított 1992. évi LXXIV. törvény 4. § 
(2) bekezdése alapján adódik. Vagyis a 
közös tulajdonban és közös használatban 
lévő ingó és ingatlan dolog tekintetében a 
tulajdonostársak közössége minősül adó
alanynak. Az áfa adóalanyisághoz fűződő 
jogokat és kötelezettségeket a tulajdonos
társak közössége az általa kijelölt képvi
selő útján gyakorolja.

Amennyiben a tulajdonostársak ..kife
lé" értékesítenek, vagyis például rajtuk kí
vül álló személy részére adják haszonbér
be ellenérték fejében a vadászati jogot, 
azaz tevékenységük adóalanyiságot ered
ményező gazdasági tevékenység körébe 
tartozik, úgy az általános szabályok sze
rint adófizetési, számlaadási stb. kötele
zettséggel számolni kell.

Amennyiben a társult földtulajdono

sok élnek vadászati jogukkal, vagy azt 
csak egymás között hasznosítják, úgy az 
nem tartozik az áfa-adóalanyiságot ered
ményező gazdasági tevékenység körébe, 
így annak áfa-vonzata nincs.

Tetszik, nem tetszik - az. APEH-állás- 
foglalás hatályos, még akkor is, ha a 
harmadik bekezdés a vadászati jog 
hasznosításából származó jövedelmet a 
magánszemélyek esetében az összevo
nandó jövedelmek közé sorolja. Sajnos, 
a törvény elfogadásának idején a tör
vényalkotók és kodifikálok nem rendel-

•

keztek pontosan a vadászati jog hasz
nosításáról, miközben a vadászati jo
got, mint vagyonértékű jogosítványt 
egyértelműen a föld tulajdonjogához 
kötötték. Véleményünk szerint, ha a 
vadászati jog a földhöz, mint ingatlan
hoz kötődik, akkor a hozzá tartozó va
dászati jog is az ingatlanhoz, az ingat
lan tulajdonosához tartozik. Azaz nem 
a Ptk. mezőgazdasági haszonbérletre 
vonatkozó szabályokat, hanem az in
gatlan hasznosításából származó bevé
telek szerinti adózási szabályokat kelle- 
ne rá alkalmazni. Ez mindenképpen 
előnyösebb lenne a földtulajdonosok 
számára, hiszen az ingatlan hasznosítá
sa és nem csak eladása 3 hektárig adó
mentes lenne, ezen felül 20 százalékos 
adómértékkel kellene utána adózni.

Információink szerint a pénzügyi, 
adóügyi szakemberek között is vita van 
a vadászati jog hasznosításából szár
mazó jövedelem adóztatása körül, 
amely nek végleges rendezése - úgy tű
nik - még várat magára. Mindaddig, 
amíg az alapkérdést nem tisztázza egy
értelműen az 1996. évi LV. törvény eset-

•

leges módosítása, addig az idézett 
APEH-állásföglalás szerint kell eljárni 
a vadászatra jogosultaknak a haszon- 
bérleti díjak kifizetésénél.

Ezzel kapcsolatban jó néhány aggá
lyunk van. amelynek eddig is, ezután is 
igy ekszünk hangot adni... hátha az ille
tékesek egy szer kérdéseinket megvála
szolják.

A vadászterületek haszonbérleti 
szerződését - Í0 évre, az FM  hivatalok 
által államilag jóváhagyott!!) módon - 
a földtulajdonosok fölhatalmazása 
alapján a közös képviselőjük, mint a 
bérbeadók képviselője kötötte meg a 
bérlőkkel, azaz a vadászatra jogosul
takkal.

A földtulajdonosok közös képviselői

nem képviselnek jogi személyiségű 
„társaságot", nincs számlakönyvük, 
adószámuk stb.... és a legtöbb helyen 
nincs jogosítványuk a bérleti díj átvéte
lére, mert a földtulajdonosi közösség 
nem hatalmazta fel a képviselőjét a ha
szonbérleti díj átvételére és szétosztásá
ra. (Előfordulhat, hogy ha a földtulaj
donosok közös képv iselóje látja a kifi
zetéssel járó „macerát” , azonnal le fog 
mondani... s nem lesz, aki a közgyűlést 
összehív ja, ugy anis a jogszabály szerint 
a közös képviselő, illetőleg a földtulaj
donosok egy harmada hívhatja össze a 
közgyűlést.) Patt.

Ha mégis sikerül összehívni a köz
gyűlést, akkor sem hozhatnak olyan ha
tározatot, amely a jelenleg érvényes 
pénzügy i jogszabályok szerint érvényes 
lenne, ugyanis a közgy űlés nem rendel
kezik jogi személyiséggel.

Megbízhatnak a soraik közül egy jo
gi személyiséggel rendelkező vállalko
zást, aki vállalja a haszonbérleti díj át
vételét a bérlőtől és vállalja a vadászati 
joggal, mint vagyoni joggal rendelke
zők részére a további kifizetést, az adó
zás szabályainak megfelelően.

A bérleti díj adóköteles - az összeg 
nagyságától függően - különböző mó
don kell figyelembe venni az adóelőleg 
levonását és a kedvezmény eket.

Más és más a hely zet:
- ha a földtulajdonos önadózó,
- ha a földtulajdonos őstermelő,
- ha a földtulajdonos gazdasági vál

lalkozás,
- ha a földtulajdonos nem önadózó 

stb.
A kérdések:
Mi van akkor, ha senki nem vállalja 

a földtulajdonosok közösségében a 
pénzügy i lebonyolítást?

Mi van akkor, ha a közgyűlés úgy 
dönt, hogy a teljes összeget vagy az. 
összeg egy részét önkormányzati szo
ciális számlára utalják át?

Mi van akkor, ha csak annak fizetik 
ki a haszonbérleti díjat, aki jelentkezik 
érte... miután 32 napig az önkormány
zat hirdetőtábláján a kifizetés napját 
meghirdették?

A vadászatra jogosult összetételét 
tekintve két típusú lehet:

A) saját jogon vadászó, illetőleg
B) haszonbérleti szerződést kötő bt. 

vagy vállalkozás.
Az A) esetben a nem vadásztag föld- 

tulajdonosoknak - vagyoni joguk áten

gedéséért - bérleti díjat kell fizetni. Eb
ben az esetben is igaz a korábbi adózás
sal és kifizetéssel kapcsolatos „kérdés- 
özön".

A B) esetben mi a teendője a haszon
bérlőnek, aki a földtulajdonosok közös 
képv iselőjével ír alá szerződést... nem a 
valós tulajdonosokkal?

Megteheti-e, hogy az éves haszon- 
bérleti díjat letétbe helyezi ügy védnél 
vagy elkülönített és kamatozó bank
számlán... kinyilvánítja ezzel fizetési 
készségét, amíg a fizetés szabályai nem 
tisztázódnak.

Megteheti-e, hogy - ha nincs kinek - 
nem fizet, az egy-két jelentkező földtu
lajdonosnak azt mondja, jogos követe
lését hajtsa be bírósági úton?

Elképzelhető-e, hogy a bérlő felada
ta felkutatni a valós földtulajdonoso
kat, hogy részükre a haszonbérleti díjat 
kifizethesse, figyelembe véve az adózás 
szabályait? (Nagyon reméljük, hogy ez 
nem képzelhető el!)

Átutalhatja-e a haszonbérleti díjat a 
vadászterületén működő önkormány
zatoknak vagy befizetheti ezt alapítvá
nyok javára? Ilyenkor mi az adózás 
szabálya?

Tisztázásra vár - egy adott vadász- 
egyesületen belül - a földtulajdonosok 
bérleti díjának sorsa:

- ha a földtulajdonos lemond a vt. 
javára a ráeső bérleti díjról,

- ha a földtulajdonos a bérleti díj el
lenében nem fizet tagdíjat, egyéb hoz
zájárulást,

- ha a földtulajdonos kéri - a 3 hó
napnál nem régebbi tulajdoni lappal 
igazolt földtulajdona után - a bérleti 
díjat? (Itt ugyanaz a helyzet - gondol
juk - mintha nem lenne a v t tagja.)

Külön téma, hogy sok esetben a 
földtulajdonosokat az önkormányzatok 
jegyzői képviselték. Van-e, lehet-e sze
repük a haszonbérleti díj átvételében és 
továbbadásában... a pénzügyek intézé
sében?

Végül, joga van-e a részvénytársasá
goknak - mint a földtulajdonosok kö
zös képviselőjének - ahhoz, hogy olyan 
működési szabályzatot fogadtassanak 
el a földtulajdonosi közösséggel, hogy a 
tulajdonosok által fel nem vett bérleti 
díjat és a vadászatból-vadgazdálkodás- 
ból származó hozamot öt évig elkülöní
tetten kezeljék, majd öt esztendő letel
tével vadgazdálkodási célra fordítsák?



SZIVES 
AJÁNLÁS
Aki kifincouli érzékkel. n\*.co<i verunel 
éshalló füllel jár a vaiás/ct UVCa illetve 
figyeli a \-adí!k«nár.> alakulását. a sadíy* 
tirodikvo pctariziriójil. a rótafc alkc 
társadalmi éflékftéktct egyet fog értem 
szándékúikkal: a mán ír vadás/etika lé- 
nxni/latirul összeáll itásávaá. a/ első ma- 
gyír vadás/tcáai kódex megszerkesztésé
vel!

Hw í  hozzáeevem: a gordolai nem
A Nimród már évtizedekkel ezelőtt cik- 

kezeu etnek szükségességéről. a Magyar 
VADÁSZLAP pedig ragvutoése óta fce- 
vírwza! A/ ábrindbH vafósig a/ I. Or- 
v/igen Vadászati Kulturált* Konferencia 
•tán led. amelyet később a Vadászati Kul
turális Egyesület tisztújító kó/gytlésc kö
veteti. Olyan - a szakterületen íiú x  ktayv- 
vei bt«*yíion - szaktekintélyeket válasz- 
totlak a btottság talpnak, mim dr. Bin 
Istvánt és Békés Sándort. dntinek pedig 
c sook írtjfc. K*ós-Ü* a csap* a VKE ál
tal cVrk^üt IkcBonray Zsnmbx íeleVk 
vecítcvASd és rövidesen megkezdőd*! 
anunka.

A program OKfttrvezésekcr még nem 
létezett a/ Országot Magyar VadásA anu- 
rx Mivel a VKE a nev&en jelzett célra 
alakéit ró fl szervezet - és a Védegyletben 
i*>cn tériktől évek «íca nem íoM tevé
kenység - raunLíriat szükségesnek. év a/ 
egyesület kerete* (̂ 'mutatónak ítékúk - 
és ítéljük.

A j>f* így a saJászati jíg  Ivtaitisa 
kikényvrerfchetó. akir •jcrőszakos" eszkö
zökkel is.

ütmek ellenén: vadjuk, hogy a/ etikus 
ember <wy a vadán is) nem a fenyegetés- 
«ól. vankeiókiól való fé lé te k  hanem 
óráéul: lelkiNneretc és kukvnltsiga pa- 
ratKsara. /̂ érzésből etikus.

fia a s a iiv  ... .nem a lelkében hxdja 
a törvényt. Kttxt irthat a vadállomány - 
nak. mint a legnoiúnusabb vadorzó... A 
vadászati etika - és csakisez! • fcszi lehe
tővé. bog) a s^üv/ok békességben meg
férjenek egymásai..." - irta Sólyom. aías 
lirig  Rezső. Wbb mint fél é* vázada. mára 
is érvén)tsen!

A/ Ehkai Kódexszel a/ a céfank. 
hogy kielégítjük a bizomiwi hiányérze
tet, és a jíkevségben megíérés* alapesz
méi! a természet-vadiv, a nem saiávr és 
a vadász. JL  vidász-vadávz \ wcnylatKin 
iM h c n  alliXM* meg. de azután követel- 
j ik  n meg magmától. hogy máv)U5í is 
rwgkóseteihcssük!

Ezért a VKE etikai bizottsága felajánl
ja eddip - és további - m w k ijk  a magyar 
\adis/iirsadak*mak. rfLa/a^ nvggeste- 
vhó O rvifav Mag) ar Vadi>Aamaráxuk - 
aAXi Nelul ai  OMVX etikai bi/ottsiginak. 
TcnáN* ŝ todékufá a/ óha/K<t kíVmê - 
egwé* é% ríxnarendver eiíoraüvi uein 
a sadís/kép/ésbe és viAgaansagba bcépí- 
lem a saiKrali kdiura. e/ro belül a/ etika 
!egalaps*tőt*lé/i<cit.

A irost ekSs/úr n)iKán>ssi(gra kertiV5 
VrnuN ir ljih v  veretünk a/ .jp u  \a- 
d K /"ci mcfCffcftó séfcmén)̂ . >isa\la- 
tii nepsmerm. híg) a/ Etikai Kadetünk 
salóton bírja a magyar sadWÜrvadalacn 
Jwuiletvabáh airak" í»ss«sségét.

Dr. Bőd 1 jjov.
a VKE etikai bi/onsiginak elî e

A V A D A S ZA T
Tervezet

BEVEZETES
A vadivat. mint a kg&ibb emberi tevé
kenyegek egyike, ember és a termé
ve l kúlönkgés kapcsolaciit jeknti. R/t a 
kapcsoluot egy üttesetí alakítják és vabd- 
l)o//ik v  övtcoök. a hagyományok és a 
tóoények.

A vadával s/emwWy. spoct. szakma 
és ga/da\igi tevékenység egyidejűleg  ̂
melvwk céljait, módvereit és kereteit a 
mindenkori politikai társadalmi és gazda
sági s is/onvxik hatán>7/ik meg.

A vadászai konpkx tevékenység, 
amely a vadászható vadállomány fenntar
tásál és havncttttásift egyidejűleg és egy
mástól elválaszthatatlanul hivatott bizlo- 
vítani.

A vadás/jt ugyanakkor a kultúra 
egyik spx'iális megnyilvánulási íomu>i 
is. melynek a vallási s/erunisok kialaku
lásában épp úgy sorepe volt. mint a mú- 
\*és/etei létrejöHcfccn. A vadával ina is 
ezer s/illal kötődik a zenéhez, az iroda
lomhoz és a kíp/óműv\Szcicihc/. mert 
egyrészt ihleti ezeket, másrészt folyama
tosan a segítségüket kéri. hisz a vadászi 
végsó soron a/ élet és a halál csodás 
mis/iériumjL ami a műs észetek segítsége 
nélkül aligha lenne éflclme/’hetó.

A vadával egy sajátos életforma és 
cetként vállalt felelősség, mely a s adisz és 
a vad. a vadász és a természet, valamint a 
vadávok és a nem vadászok sokvintú és 
bonyolult kapcsdatrendverének egészére 
kiterjed.

A vadivat modem világunk egyik 
fcgellenlmondásosabb tevékenysége, h iv 
vámos faj végvevélyKr kerülne a vadá
szok erőfeszítései nélkül, ugyanakkor az 
is tény. hogy a vadivat maga is a vc- 
vélyforrások egyike.

A vadászat tehát a társadalom s/ámira 
egy s/erce kényszer és engedmény , melyet 
a jog engedélyez és az etika fogadtat cl...

I.A TERMÉSZETÉRT 
ÉRZETT 

FELELŐSSÉG ELVE
A természet a vad vámára élőhely, az 

ember számára pedig életfeltétel. A vadá- 
vati crkóics alapja tehál a termés/elén 
érzett általános felelősség. A természet- 
veretét ma aktivitási, cselekvő részvételt 
feltételez. Éppen ezért:

I. Az igaz vadász nemcsak vereti és 
csodálja, de ismeri is a termés/etet. Fo
lyamatos képzéssel és önképzéssel fej
leszti természettudományos ismereteit, 
melyek nélkül nem igazodhat cl az erdők, 
mezők és vizek sokszínű és bonyolult 
életkö/ósségeiben.

1 Ismeri és betartja a természet- és 
környezetvédelmi előírásokat, törvénye
ket 6  rcndclctckct.

3. Ismeri, őv ja és védi a védelem alatt 
álló állasokat és növényeket

4. A vadászható fajok általános leírá
sát. magatartását, táplálkozását, szaporo
dásbiológiáját. betegségeit különöskép
pen ismeri.

5. Egvedekct ejt el - de a fajokat vé
di!

6. ór/i és védi az erdők, mezők és v i
zek tisztaságit, lehetőségeihez mérten 
részt vesz a szennyeződések és károk d* 
tamásában.

7. Vadgazdálkodási és vadászati léte
sítményeket csak tájba illő  módon, kör
nyezetbarát kivitelben létesít.

8. A vadászat sajátos eszközeiv el - a 
vadállomány lét várnának szabályozása, 
illetve a terv ezett szintet! való tartása út- 
jto - . cselekvő módon reszt vesz az er
dők és más természeti értékek védelmé
ben.

II. A HOZZÁÉRTÉS 
ÉS A SZAKTUDÁS 

ELVE
A vadászat a vad elejtésére irányuló 

céltudatos tevékenység. Ebből a szem
pontból tehát a vadászi vakmának tekin
tendő. mely hozzáértést, precizitást, meg
bízhatóságot. valamint tökéletes „ver- 
szimkezelésf és „anyagiMncrctet”  felté
telez - függetlenül attól, hogy az illető va
dász hivatásosként, avagy hobbyból űzi 
ezt a mesterséget.

I. Az igaz vadáv a vadivható fajok 
szakértő ismerője, különös tekintettel a le- 
litoetóségi alapelvekre. A vadfajok nemét, 
éktkorát. trófeaminőségét. egészségi ál
lapotát minden vadávnak egyértelműen 
fel kell ismerni, illetve el kdl tudni bírál
nia.

1  Pontosan kell ismerni és maradék
talanul be kdl tartani a vadászattal kap
csolatos törvényeket, rcndclctckct. va- 
dásztársasági. illetve üzemi szabályzato
kat és elóírlsciat.

3. Tudni kell. hogy melyik vadfaj el
ejtésére milyen fegyver, illetve milyen lő
szer alkalmas. A felelősségteljes elbírálá
son alapuló, jogszerű elejtési vándékruk 
megfelelő eszközzel kell párosulnia.

4. A vad nem élő céltábla - a lőkész- 
séget a lőterckcn kell megalapozni és fej
leszteni.

5. A vadászatok eredményességét 
nagymértékben javítják a jól képzett, 
fegyelmezett, szakveriíen alkalmazott 
vadászkutyák. A kutyatartó vadászok 
rendelkezzenek megfelelő kynológiai 
ismeretekkel, különös tekintettel a faj- 
takiválasztásra. a kiképzésre, a fe
gyelmezésre és a vadávatokon vég
zett közös munkára. Kiképzetten, enge
detlen kutyákkal tikw és etikátlan is va
dászni.

AZ IGAZ VADASZ
Tervezet

1. Ismerd meg. óvd és védd a 
természetet, mely nemcsak ete
tünk kerete, de a sokszínű tök* 
étet. benne az emberi fai fennma
radásának eWeftétele is.

2. Szeresd és tiszteid az élet 
minden tormájat ismerd et és 
tedd életed vezérlő csilaoává a 
vadon étö állatok méltóságának 
etv̂ t

a  A vadász nem váfrat gyil
kossá A vadász a vadon étó. va
dászható állatok .kertésze", aki
nek a kezében a puska nem gyil
kos fegyver, hanem szerszám, 
ameíyei megakadályozza a túl- 
szaporodást. ©Sávolya az adott 
állományba nem illő egyedeket, 
és amellyel birtokba veszi az 
.érett ayümöfcsűfcef

4. A vadászat nemcsak szen
vedély. sport és gazdasági 
ágazat, hanem szakma, sót tudo
mány is. az igaz vadász élete ép
pen ezért folyamatos ismeretgyú)- 
tés és tanulás

5. Adj esélyt a vadnak! A vad 
nem az ellenséged, a vadászat 
nem háború A legmodernebb

III. AZ ALLATOK 
MÉLTÓSÁGÁNAK 

ELVE
A természetet Kmépesíiő - és vínessé 

•evő -. állat- és vadfajokkal közös hazánk 
a Föld. Az crd& és me/& lakót nem d- 
lenségeink. A vadával állati éktek kioltá
sával jár. a vadászetika egy ik legfonto
sabb alapelv e mégis az állatok életének 
tisztelete, méltóságának elismerése.

1. Vad elejtésére csak a törvények és 
rendektek keretd között, az adott vadáv- 
terűkt vadgazdálkodási terveinek megfe
lelően. gondos és szakszeri kiválasztás 
alapján, a helyszín és a körülmények ala
pos ismeretében, a/ arra alkalmas törvé
nyes eszközzel kerülhet sor.

2. Az erkölcsös vadáv nem kockáz
tat. nem ló túl messzire és bizonytalan 
helyzetekben, mert az állal sebzését és 
minden venvedését kerülni kell.

3. Az elejtett vadat illesse tisztelet - 
fajtájától, nemétől, korától, tróíeá- 
jaminóségtől függetlenül.

4. Az elejtett vad szakszerű zsigerdé- 
se. rendbetétek* és kezelése egyrészt ér
tékmentés. másrészt tivldeudk.

5. A sebzett vad szakszert és állhata
tos utinkeresése lelkiismereti kötelesség.

6. A megtalált sebzett vadat az arra 
legalkalmasabb eszközzel és módon hala
déktalanul meg kell szabadítani kínjaitól.
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E T IK A I
TÍZPARANCSOLATA
technikai eszközök alkalmazása 
bérgyilkossá zülleszt.

6. Tanúsíts önmérsékletet! A 
vadászat élménygazdagsága és 
szépsége nem az elejtett vad 
mennyiségétől függ.

7. A biztonság mindennél 
előbbre való. Az önfegyelemnek 
korlátoznia kell a  szenvedélyt. 
Nincs jogod másokat veszélyez
tetni!

8. A vad halála ünnep és 
gyász. Add meg az elejtett vad
nak járó tiszteletet, ismerd meg 
és ápold a vadászat nemes kultu
rális hagyományait.

9. Magánemberként is éld az 
igaz vadászok életét: légy mér
téktartó és fegyelmezett. Ne adj 
okot arra, hogy a vadászellenes 
érzelmek felerősödjenek.

10. Minden állat- és természet- 
barátot. a természet- és környe
zetvédelem minden hivatásos és 
önkéntes munkatársát tekintsd 
szövetségesednek. Tiszteld - és 
ha lehet segítsd is a vadászte
rületeden gazdálkodó földműve
lők és erdőgazdák munkáját.

7. Méltatlan dolog nemes nagyvad
nak kábító anyagot, netán mérget tartal
mazó takarmányt adni. megcsonkolt csali 
állatokat alkalmazni, vérző sebeket okozó 
csapdákkal csapdázni.

8. Az etetöhelyeken tilos vadászni!
9. Az igaz vadász ugyanakkor reszt 

vesz a vadállomány védelmében, etetésé
ben. természeti katasztrófák esetén a 
veszélyeztetett egyedek mentésében.

10. Mesterséges tenyésztéssel hozzá
járul a faj fennmaradásához, az adott po
pulációk minőségének javításához, a va
dászati lehetőségek bővítéséhez.

11. Vadon élő állatot igaz vadász - 
hobbyból vagy státusz-szimbólumként -, 
nem fog be és nem tart fogságban, befo
gott állatokkal nem kereskedik és az 
azokkal való kereskedést minden törvé
nyes eszközzel megakadályozza.

12. Az állatoknak szenvedést tudato
san semmiképpen sem okoz, az állatkín
zás minden formáját elítéli és ha teheti, 
meg is akadályozza.

IV. AZ ESÉLYADÁS, 
AZ ÖNMÉRSÉKLET ÉS 
AZ ÖNFEGYELMEZÉS 

ELVE
A vadászat végső célja a vad elejtése 

és birtokba vétele - de nem minden esz

közzel és nem minden áron! A vadászat 
.Jiumanizálódása”  annyit jelent, hogy 
esélyt adunk a vadnak és lehetőségeink 
tekintetében korlátozzuk egymást és ön
magunkat.

1. Sorozatlövő fegyverekkel tilos és 
etikátlan vadászni, de az egyébként en
gedélyezett többlövetű ismétlő fegyve
rek használatánál is joggal elvárható a 
töltényszám minimalizálása, azaz az ön- 
korlátozás.

2. A gépkocsiból, traktorról, kom
bájnról. helikopterről történő vadászatot 
nemcsak a törvény, de a jóérzés is tiltja.

3. Jnfratávcsövet. ..csalihangokat" 
hallató magnetofonfclvételeket. az üze- 
kedő állatok ösztöneire ható szagkeltő 
anyagokat, azaz a modem technika „ké- 
pcsségpótló" eszközeit igaz vadász nem 
alkalmazza, mert a vad „istenadta" ké
pességeivel csak a vadász saját képessé
geit. illetve az emberi kitartást, szívóssá
got és akaraterőt illik szembeállítani.

4. Ülő nyálra, felgallyazott vagy fu
tó fácánra, vízen úszó vadkacsára, tarlón 
legelő libára, malacos kocára, borjas te
hénre. gidáit vezető sutára lőni vadász
hoz méltatlan dolog.

5. Társas vadászatokon a fegyelme
zettség. a másokhoz való alkalmazkodás 
képessége, valamint a kapott feladatok 
gyors, pontos és szakszerű végrehajtása 
minősíti a résztvevőket.

6. Nem a teríték nagysága dicséri a 
vadászt! A mennyiségi eredmények, a 
rekordok hajhászása alantas ösztönökre 
utal. A vadászélmény szempontjából az 
elejtés körülményei, a vad megszerzé
séért hozott áldozatok a meghatározóak.

7. Társas vadászatokon illetlen do
log a legígéretesebb helyekre tömi! A 
..kedvezmények" a vendégeket és az 
idős vadászokat illetik.

8. A kompetencia-osztáskor is őriz
ze meg a vadász a méltóságát. A leg
szebb példányok clragadása, a zajos és 
kulturálatlan reklamációk a vadászat 
egész hangulatát megrontják.

9. A vadászirigység éppen azt öli ki 
a vadászatból, ami a lényege. Örülni kell 
a misok sikereinek!

V. A HAGYOMÁNY- 
ÁPOLÁS ELVE

A vadászat sok évezredes története fo
lyamán a gyakorlat szokássá, a szokás 
szertartássá, a szertartás erkölccsé neme
sült. A vadászati hagyományokat apáink
tól örököltük és fiainknak adjuk tovább. A 
vadászati kultúra a hagyományok talaján 
alakult ki és fejlődik - hidat alkotva a 
végtelen múlt és beláthatatlan jövő között. 
A hagyományok ránk öröklődnek, alakíta
nak bennünket, ugyanakkor maguk is örö
kösen változnak - a mindenkori vadászok 
körülményei, ideái és gyakorlata állal.

1. A vadászavatás, a legősibb hagyo
mányok egyike, kollektív öröm és egyéni 
büszkeség. A vadászavatás tartalma a be
fogadás. az elismerés. Az avatási ..szer
tartás" a lovaggá-ütés középkori gyakor
latát mintázza. A humoros mozzanatok 
komoly, életre szóló tanácsokkal ötvö- 
zódnek. Durvaságnak nincs helye, az ese
mény súlyát és fontosságát azonban sem
mi sem kérdőjelezheti meg.

2. A ruha mindig is több volt. mint a 
testet védő ..burok". A célszerű vadászai
ba egyrészt a vadászati tevékenység spe
ciális körülményeihez való alkalmazko
dást segíti, másrészt azonosítja viselőjét a 
társadalom más tagjai előtt. A vadász min
den lehetséges helyen és alkalommal vál
lalja nemes hivatását, illetve szenvedélyét 
és tegye „láthatóvá" vadász mivoltát.

3. A vadásznyelv is örökségünk fon
tos része. A vadászati szakkifejezések 
rendszeres és tudatos használata, a külön
böző fajú. nemű és életkorú állatok szak
szerű megnevező se egyrészt előfeltétele a 
szakmai kommunikációnak, másrészt ér
tékes hozzájárulás nyelvünk gazdagításá
hoz. A természetet szerető, az állatokat 
tisztelő, a vadászélményeket kincsként 
őrző vadászemberek között megengedhe
tetlen az ocsmány. trágár, pongyola be
széd.

4. A vadászat méltó befejezése a terí
tékkészítés. A teríték nem más. mint az 
elejtett állatok szabályos alakzatban való 
elhelyezése, amely egyrészt a zsákmány 
számbavételét, másrészt az ünnepélyes 
hangulat megteremtését szolgálja. A ren
dezett és vadásziasan díszített terítékkel a 
vadász sikerét ünnepli és áldozatai emlé
ke előtt tiszteleg. Minden elejtett vadnak
- legyen az akár apró-, akár nagyvad -, 
kijár a végtisztesség.

5. A vadászkürt - mint az egykori 
harci kürtök kései utóda -. fontos segítője 
a vadászat szervezésének, a megfelelő 
hangulat megteremtésének, illetve a vég
ső tiszteletadásnak.

6. A trófea győzelmi jelvény. A va
dásztrófea az elejtett vad valamely testré
sze - tolla. szőre, szarva vagy agancsa 
mely tárgyiasult tonnában őrzi a vadászat 
összes emlékét és körülményeit - meg
testesítve és időtlenné téve azokat. A tró
feakultusz egyidős az emberrel - a tró
feák üzenete azonban koronként változik. 
A trófea felbecsülhetetlen érték a vadász 
számára, ugyanakkor jó ízlésű ember há
zában nem válhat státusz-szimbólummá, 
a kivagyiság kifejezésének eszközévé.

7. A trófea értékét nemcsak a nagysá
ga. illetve pontértéke adja.

8. A vadászat gyakorlata, a vadászat 
mint életforma, emberformáló tényező is. 
A természettel való sok-sok találkozás 
mellett a vadászati kultúra, a vadászati té
májú irodalmi és művészeti alkotások 
gyakorolják a legnagyobb hatást a vadá
szokra. A puskás embert a vadászati kul
túra nemesíti vadásszá, és a nem vadá

szok tömegei számára is a vadászati kul
túra teszi a vadászatot elfogadhatóvá.

9. A vadászat sokrétű és sokszínű 
emberi kapcsolatokat eredményez. Az 
igaz vadász ezeket a kapcsolatokat is ér
tékként kezeli. Tiszteli az időseket, segíti 
a fiatalokat, aktív felelősség- és szerep
vállalással támogatja a kollektíva közös
ségi életét szervező, a vadgazdálkodást 
irányító egyesületi és gazdasági vezető
ket.

10. Szép és megőrzendő hagyomá
nyaink egyike a vendéghívás. A vendég 
érkezése ünneppé teszi a hétköznapot. 
Vendéget hívni azonban felelősség is. A 
vendég fogadását gondosan elő kell ké
szíteni. programját körültekintően kell 
szervezni. A vendéghívás és - fogadás 
ugyanakkor nem szolgálhat önző egyéni 
érdekeket.

11. Az igényes társasági élet. a ha
gyományőrzés és a vadászati kultúra fej
lesztésének és terjesztésének kiemelkedő 
eseményéi a Hubertus-misék. a vadász
napok. a majálisok és a vadászbálok. Le
gyenek ezek az események a vadászok és 
a nem-vadászok közötti ismerkedés, pár
beszéd és ..megbékélés" alkalmai.

VI. A BIZTONSÁG 
ELVE

A vadász „szerszáma" a fegyver. A 
fegyver egyrészt hatalom más életek fe
lett. másrészt önmagunkat és másokat is 
veszélyeztető eszköz. Éppen ezért:

1. A fegyverviselés és a fegyverhasz
nálat alapkövetelménye a tökéletes hozzá
értés és a kiegyensúlyozott, szilárd erköl- 
csiség.

2. A vadász semmilyen körülmények 
között sem veszélyeztetheti mások biz
tonságát. A biztonság elve kizárja a legki
sebb kockázat vállalásának a jogosságát 
is.

3. A vadászat előtt vagy közben tör
vényileg tiltott, morálisan elítélendő az al
koholfogyasztás.

4. A vadász csak akkor veheti kezébe 
puskáját, ha nincsenek egészségügyi 
problémái, ha kipiheni és idegileg ki
egyensúlyozott.

5. A vadász fegyverének ápoltnak, 
tisztának, ellenőrzöttnek és műszakilag 
tökéletesnek kell lennie.

6. Ami a vadász számára vadászterü
let, az másnak földbirtok, erdő vagy ép
pen kedvelt kirándulóhely. A természet 
közös tulajdonunk, a vadász nem sajátít
hatja ki azt a saját maga számára. Lövést 
tehát csak megfelelő látási viszonyok 
mellett, gondosan ellenőrzött terepen, jól 
látható és egyértelműen felismert vadra 
szabad leadni. Mert az elszalasztott lehe
tőség megismételhető, az „elengedett" lö
vedék azonban többé már sohasem fordít
ható vissza...
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JÖHET MÉG ROSSZABB IS!
Először is egy lényeges dolgot kell tisz
tázni, a verseny és vizsga fogalmainak kü
lönbözőségét, amely a helytelen német 
fordításból ered. Ugyanis már több mint 
hetven éve tartanak hazánkban olyan ren
dezvényeket, amelyen a kutyák használ
hatóságát, képességeit bírálják el. E  bírá
lat módszereit - mint a vadászati kultú
ránk annyi más részét - a németektől vet
tük át, s a prüfunk szót nem vizsgának, 
hanem versenynek fordították. Kezdetben 
az Országos Vizsla Club lelkes vezetői 
tényleg versenyszerű vizsgákon kezdték 
bírálni a gyér számú törzskönyvezett va
dászkutyák teljesítményeit, s a díjak osz
togatásával igyekeztek a vadászkutyáso
kat a vizsgákra csalogatni. Tették ezt a va
dászkutyák minőségének javítása érdeké
ben. A háború utáni zavaros évek nem 
kedveztek a vizslaversenyek rendezésé
nek, s csak a hatvanas években kezdtük el 
ismét a vadászkutyaversenyek rendezését. 
Ezeket a versenyeket a MEOE szakosztá
lyai szervezték és rendezték, s e szakosz
tályok tagjai szinte kivétel nélkül vadá
szok voltak. A versenyeket eleinte „ad 
hoc”  készült szabályok szerint bíráltuk el 
az úgynevezett „ZÖLD KÖNYV" kiadá
sáig, amelyben - ismét a német és osztrák 
vizsgaszabályzat felhasználásával - egy
ségesen szabályoztuk a vadászkutyák 
vizsgáit. Mindezeket a MEOE szakosztá
lyai irányították és anyagilag is támogat
ták.

A MAVOSZ-ban eleinte senkinek sem 
volt feladata a vadászkutyával való fog

lalkozás. Az 1967-ben átalakult új vezetés 
kijelentette, hogy már nincs szükség va
dászkutyákra! Csak hosszas meggyőzés, 
próbálkozás után sikerült dr. Koller Mi
hály főtitkárt rávenni arra, hogy egyezzen 
bele a MAVOSZ Vadászkutya Bizottságá
nak megszervezésébe és működésébe. Jel
lemző azonban, hogy a bizottság felügye
lőjének dr. Bertóti Istvánt jelölte ki. mert 
tudta, hogy Pista bátyánk utálja a kutyá
kat, s - mint Koller mondta - legalább fé
ken tartja a kutyásokat! De kik voltak a 
bizottság tagjai? Ugyanazok a vadászok, 
akik a MEOE fajtaszakosztályaiban igye
keztek előbbre vinni a vadászkutyák 
ügyét. Teljesen alaptalan tehát a cikk azon 
megállapítása, hogy a MAVOSZ kynoló- 
giai tevékenysége összemosódott a 
MEOE érdekeivel. Ugyanis a MAVOSZ- 
nak önálló tevékenysége vadászkutya 
ügyben nem is volt sohasem, mert ami ez 
ügyben történt, azt a MEOE-ben is tevé
kenykedő vadászok végezték. Bár igaz, 
hogy minden megyének lett egy kynoló- 
giai bizottsága, amelynek tagjai tisztes
séggel szervezték a vadászkutyák alkal
massági vizsgáit, valamint a megyéjük te
rületén megrendezett vadászkutyaver
senyt - mely a MEOE versenye volt 
mivel ezek a megyei kynológusok a 
MEOE-nek is tagjai voltak! Viszont jel
lemző a MAVOSZ akkori vezetőinek hoz
záállására, hogy - tisztelet a kivételnek - 
az illetékes megye fővadásza rendszerint 
meg sem jelent ezeken a rendezvényeken, 
mert nem tartották kötelességüknek a va

dászkutya-ügy irányítását és ellenőrzését, 
hiszen a vezetőség sem törődött ezzel. 
Ennyit a MAVOSZ hozzáállásáról!

S ha már összemosásról beszélünk, ak
kor ne mossuk össze a vizslákkal a többi 
vadászkutyafajtát sem. Ugyanis nem állja 
meg a helyét a cikk azon állítása sem - 
idézem: „...a  vadgazdálkodás szerves ré
szét képező vadászat egyik eszköze, a va
dászkutya minden tekintetben a sport ér
dekeinek van alávetve" Ez ugyanis a 
vizslánál sem így van, de különösen nem 
lehet ezt mondani például a vérebekre, 
vagy a kotorékkutyákra. Mert például 
1969 óta rendszeresen tartjuk a véreb elő- 
és -fővizsgákat, a Nemzetközi Véreb Szö
vetség fővizsgáit, amelynek minden vizs
gáján ott voltam. De egy vizsgán sem lát
tam azt, hogy ott dirckt versenykutyák 
lettek volna, hanem komoly valutaértéket 
mentő munkakutyákat vezettek. Kétségte
lenül igaz, hogy a vadászati kultúra, így a 
vadászkutya megbecsülése sajnos hiány
cikk a legtöbb vadásztársaságnál. Ez az 
egyik legnagyobb bűne az elhunyt 
MAVOSZ-nak! Ma ebből adódik az, hogy 
nem törődnek a vadászkutyák vizsgázta
tásával és fittyet hánynak a vadászkutyák 
kötelező használatának, amit az új vadá
szati törvény végre már előír! ■

S hogy mit hoz a jövő? Sajnos nem a 
legjobb érzéseim vannak ezzel kapcsolat
ban! Bár a cikkben szerzőtársam abban 
bízik, hogy a 30/1997. FM  sz. végrehajtá
si rendelet majd helyrehozza a vadászku
tyaügyet, én azonban félek, hogy fordítva

lesz! Ugyanis a ma még megmaradt, terü
lettel rendelkező vadásztársaságok „hit- 
hű”  vadász tagjai olyan gyenge anyagi 
körülmények között élnek, hogy az erő
sen, többszörösére emelkedett tagdíjat 
csak a legnagyobb nehézségek árán tud
ják előkapami, így sem új kutyát nem tud
nak beállítani, sem pedig nem tudnak a 
felemelt üzemanyagárak miatt a vizsgákra 
elmenni, s ott a vizsgadíjat befizetni. Itt 
említem meg, hogy a teljesítménybírók 
már évek óta lemondtak a bírói tisztelet
díjról. csak benzinköltséget kapnak! A tár
sasági tagok újgazdag rétege pedig nem 
vadász, hanem csak puskásember, akik
nek eszük ágában sincs kutyával bajlódni. 
A MAVOSZ-korszakban a kynológiai bi
zottságok minden igyekezetük ellenére 
sem tudtak - a felső vezetés támogatásá
nak hiányában - minden szükségeset 
megtenni a vadászkutyák ügyében, de 
amit tettek az helyes és szakszerű volt! 
Most azonban megdöbbenve olvasom a 
30/1997. FM. számú rendeletben a va
dászkutyáról írottakat és szomorúan ál
lapítom meg, hogy ez is a nevetségessé 
vált és a „Pitt BulF’-törvényhez hasonló 
eredményt hoz majd, mert mit lehet várni 
az olyan törvényszerkesztőktól, akiknek 
halvány fogalmuk sincs a vadászkutyá
zásról. Mert aki olyan szöveget ír be egy 
szentesített rendeletbe, hogy például koto
rékvizsgát csak természetes kotorékban 
szabad tartani, az annyit ért a vadászku
tyázáshoz, mint hajdú a harangöntéshez!

Dr. Győrffy Lajos

Hozzászólás a fürjek ügyéhez
Előrebocsátom, hogy két dologban tel
jesen egyetértek dr. Kalotás Zsolttal 
(Vadászlap 1997/november). Az első 
az, hogy ne lépjünk vissza (szerintem 
menjünk inkább előre), a másik az, 
hogy ne tenyésszük és ne bocsássuk ki 
a területre a japán fürjet (cotumix c. ja- 
ponica). Egyrészt a mesterségesen te
nyésztett és kibocsátott állományok 
megmaradása bizonytalan, másrészt ne 
„kutyuljuk”  össze a hazai fürjjel. Ezen 
megoldás helyett inkább menjünk előre!

Figyeljünk, és értékeljük napra ké
szen a hazai, vadon élő állományt. Van 
akinek tetszik, van akinek nem, de en
nek ellenére a mezőgazdaság szerkeze
te átalakult. Eddig a vadászok azért sír
tak, mert a nagytáblás, monokulturális 
viszonyok között az apróvad élettere 
beszűkült. Ugyanezen vadászok egy 
része most a kisparcellás viszonyok 
miatt hőbörög. Valószínű, hogy ők sem 
tudják, mit akarnak. De nem baj. a ter
mészet majd keresztüllép rajtuk. Illető
leg részben már keresztül is lépett. A 
fúrj viszont észrevette a változást. 
(Több esze van.)

Jó húsz esztendeje járom a határt, a

természetet távcsővel, fényképezőgép
pel, amikor lehet, puskával, de az el
múlt 19 évben én ennyi pitty-palattyot 
nem hallottam, ennyi fürjet nem láttam, 
mint az idén. Hál Istennek. Szólt az 
árokpartokon, szólt a „kisgazda”  táblá
kon, szólt a gyomos tarlók közepén. 
Lehet, hogy Pestig nem hallatszott el. 
Nem tévesztett meg - Kalotás Zsoltra 
hivatkozva -, hogy egy madár több he
lyen szólhat. Ugyanis kiszálltam a ko
csiból, amelynek kerekei alól, a dűlőu- 
tak széléről szépen kelt a fürj. Szóval 
sokszor kiszálltam, és utánamentem a 
„pittypalattynak” . Legnagyobb örö
mömre egy „pittypalattynyi" területről 
34 madár is felkelt. Ez persze az au
gusztus-szeptemberi helyzetjelentés, 
amikor jelentkeznek nálunk a vonuló 
fürjek is. De a korábbi észlelések is 
erős fészkelő állományt mutattak.

A fürj vonuló madár. Lövik észa
kon, lövik délen, védik középen Ma
gyarországon. De kitől? Hát a külföldi 
bérvadásztól biztosan nem, mert a ke
reső vadászatok során meglőtték a kelő 
madarakat, pedig ezután is meg fogják. 
Nincs, aki ellenőrizze a végeredményt

az olasz autók csomagtartójában. Vé
dik attól a maroknyi vadászembertől, 
akik „azzal a drága patronnal azt a kis 
húst”  helyzet ellenére néha kimenné
nek fürjre vadászni. Tudniillik a sisze- 
reket, parasztpuskásokat ez a vadászat 
nem érdekli. Nem is baj. Sokszor 
eszembe jut Sterbetz István egykori 
cikke. A sárszalonkák vadászatát is egy 
tucat megszállott vadászembertől von
ták meg. És majdnem erre a sorsra ju
tott az erdei szalonka.

Száz szónak is egy a vége. A  jelen
legi fürjállomány sok területen eléri, 
megüti a vadászható szintet. Kibocsá
tás nélkül. És jó lenne végre egy olyan, 
a területen működő szakembergárda, 
amely esetleg évről évre átértékelné, 
hogy hol-mi és milyen mértékben va
dászható. Mondjuk, mint Kanadában. 
Csak úgy látszik, túl széles az Atlanti
óceán. Nevezzük ezt a folyamatot 
„bölcs hasznosításnak”  (wise use). 
Azért írtam ki angolul, mert most, hogy 
kézzel-lábbal törtetünk Európába. így 
biztosan hitelesebb. M i. mezei szakem
berek, egyszerűen állományhasznosí
tásnak tanultuk valamikor.

Még néhány gondolat Kalotás úr vé
leményéhez. A fürjállomány nem az 
„időközben létrejött nemzetközi termé
szetvédelmi intézkedések”  hatására 
gyarapodott, hanem az élőhelyén bekö
vetkezett gyökeres változások miatt. És 
a fürjön kívül ez előfordult más fajok
kal is. Mert ók a földön járnak. Á llo
mánynövekedésről nem „elsősorban a 
védett területeken beszélhetünk” , mert 
állománynövekedés elsősorban és sok
kal inkább a kisparcellás mezőgazdasá
gi területeken történt.

Végezetül szeretném leszögezni, 
hogy nem vagyok ellensége a termé
szetvédelemnek. Sőt, örömmel látom, 
hogy közöttük is egyre több fiatal kol
léga van, aki érti, vagy hallott már a 
„bölcs hasznosításról” . Bízom benne, 
hogy a jövőben kizárólag szakmai ala
pokon nyugvó kapcsolatunk minden 
félreértést tisztázni fog, és csak a ter
mészetes ökoszisztémák érdekeit fogja 
szolgálni. Tudniillik, ezért vagyunk.

Faludi Csaba 
vadgazdálkodási szakmérnök, 

a Magyar Fogolyvédelmi Program 
területi referense
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Mire szabad vadászni?
Januárban: selejt szarvasbika, tehén, borjú - selejt 
dámbika, tehén, borjú - őzsuta és gida (15-éig) - muf
lonkos, jerke, bárány - házi görény - nyest - fácán
kakas - vetési lúd - tőkés, böjti, csörgő, barátréce, ker
ceréce, szárcsa - balkáni gerle.

Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, ma
lac (a koca január végéig) - üregi nyúl - róka - pézs
mapocok - nyestkutya - aranysakál - mosómedve - 
dolmányos varjú - vetési varjú - szarka - szajkó - 
nagy kárókatona - sárgalábú sirály.

J A N U Á R

Télhó, avagy Boldogasszony hava

A hó Ahétnapja A nap Ahold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

8. Csütörtök 731 1611 1307 247 D15 18
9. Péntek 731 1612 1348 355

10. Szómba! 730 1613 1435 459
11. Vasárnap 730 1615 1527 558
12. Hétfő 729 1616 1624 649 01824
13. Kedd 728 1617 1724 734
14 Szerda 728 1619 1826 812
15. Csütörtök 727 1620 1927 845
16. Péntek 727 1621 20 28 915
17. Szombat 726 1623 2129 9 41
18. Vasárnap 725 1624 22 29 1007
19. Hétlő 725 1625 23 28 1032
20. Kedd 724 1627 24 14 1057 C20 40
21. Szerda 723 16 28 028 1125
22. Csütörtök 722 1630 129 1155
23. Péntek 721 631 230 1230
24. Szombat 720 1633 332 1311
25. Vasárnap 719 1634 431 1400
28. Héttő 718 1636 528 1456
27. Kedd 717 1637 619 1601
28. Szerda 716 1639 706 1711 0 7 01
29. Csütörtök 715 1640 747 1826
30. Péntek 713 1642 823 1942
31. Szombat 712 1644 857 20 57

VADÁSZ
FESTMÉNYEK 

-  MŰALKOTÁSOK -
Eredeti művek, valamint igényes 

reprodukciók állandóan kaphatók vagy 
megrendelhetők:

Budapesten a XIII.. Balzac utca 1. alatt 
található

TERMÉSZET 
STÚDIÓBAN

ÁTMENŐ KÉPÜNK:

PRIHODA JUDIT
FESTMÉNYE
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NÉGY VILÁGRÉSZ VADÁSZA
100 évvel ezelőtt-január 22-én - Nagyváradon született gróf Széchényi Zsigmond, aki 

-életútját, hazai és külföldi vadászatait, írói munkásságát, vadászati kulturális

Utánozhatatlan, 
de mindenkép
pen meghatá
rozó PÉLD A 

KÉP (csupa nagy betű
vel), aki zsenge gyer
mekéveitől, a szülői ház 
biztosította „paradicso
mi” állapotoktól kezdő
dően - sorsának legne
hezebb fordulóiban: a 
két világháború, majd 
1956 alatt és után is 
meg tudott maradni 
igazi Széchényinek, aki 
egész életében vállalta 
és írásainak lapjain ta
núbizonyságát tette, 
hogy rendíthetetlenül 
elkötelezett „minőségi” 
vadász. Egy könyvritkaság: az 1754-ben kiadott, német nyelvű „Jáger-practica”

Édesapjától tanulta a 
pontosságot, ezért cetlizett-füze- 
tezett, hogy aztán a történéseket 
bevezesse bőrbekötött „ébredé- 
si”—, és vadásznaplójába. Szen
vedélye volt a gyűjtés, nemcsak 
az élményeket, a kézzelfogható 
trófeákat... mindent gyűjtött, ami a 
vadászathoz kötődött. Sajnos all. 
világháború teljesen elpusztította 
trófeagyűjteményét, csak a vélet
lennek - barátainak és feleségé
nek, Manginak-köszönhető, hogy 
a több ezer kötetes 
könyvtára - ládákban, 
kosarakban megma
radt. A könyvtár anya
gában számos különle
ges ritkaság, XVIl-XVI11. 
századi rézmetszetek
kel illusztrált szakkönyv 
is található. A több 
szempontból is felbe
csülhetetlen értékű 
könyvgyűjtemény ma a 
Magyar Természettu
dományi múzeum tulaj
dona, ahol az elmúlt 
években számítógépen 
is feldolgozták és a 
centenárium alkalmá
ból a Múzeum Ludovika 
téri kiállítási épületében 
(hetente egy alkalom
mal, szerdán) a - úgy 
tűnik - végleges helyé

re került Széchényi Vadászati 
Gyűjteményt az érdeklődők és a 
kutatók számára megnyitják.

A több nyelvet beszélő Széché
nyi Zsigmondnak az volt a vágya, 
hogy elkészítsen egy angol, német, 
francia, magyar vadászati műszó
tárt. Ezt a halála miatt nem tífdta be
fejezni, de megteremtette utódai
nak a lehetőséget, hogy a magyar 
vadászati kultúra épülésére mun
káját befejezhessék.

Szintén a centená
rium napján szeretnék 
megnyitni a gróf Szé
chényi Zsigmondot: a 
vadászt, az utazót, a 
sportlövészt, a gyűjtőt 
és nem utolsósorban 
az egyik legolvasot
tabb magyar írót be
mutató kiállítást..., 
amelyhez a vadászok, 
a nevét viselő vadász- 
társaságok és minden
ki anyagi segítségét 
várja a Természettudo
mányi Múzeum, mert - 
szégyen ide, szégyen 
oda - nincs elég pénze 
a múzeumnak a kiállí
tás megrendezésére.

Talán még van ben
nünk annyi kurázsi, 

hogy a jubileum ürügyén megmu
tassuk a világnak, képesek va
gyunk méltó emléket állítani ne
ves magyar vadászunknak, gyer
mekkori és felnőtt fejjel elfogadott 
példaképünknek, a tisztességes, 
a tudós, a kulturált embernek és 
vadásznak: Széchényi Zsigmond
nak... hogy személyes használati 
tárgyai, könyvei, expedíciós fotói, 
stb. révén minden látogató szá
mára emlékezetessé tudjuk tenni 

munkásságát és sze
mélyét.

Nincs idő az időhúzás
ra, azonnal cselekedni 
kell! A múzeum a legki
sebb adományt is két
ségbeesetten várja a 
Magyar Nemzeti Bank
nál vezetett 10032000- 
01425138-00000000 
számú számlájára, hogy 
a kiállítást időben meg
nyithassa.

És hogy jó példával 
d járjunk élen: a hír vételét 
ej követően a Vadászati 
£ Kulturális Egyesület - 
« tehetősnek egyáltalán 
£ nem mondható pénztá- 
P rából - máris átutalt 500 
 ̂ ezer forintot a centenári
umi Széchényi emlékki
állítás megrendezésére.

A ládákból ismét polcra kerültek a könyvek.
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SZÉCHÉNYI ZSIGMOND:

A FÁCÁNVADÁSZAT „MAGAS” TUDOMÁNYÁRÓL
(Részletek a szerző Ünnepnapok című kötetéből)

Hajdanában, amikor még sokat vadászhattam 
apróvadra, fácánt szerettem lőni legjobban.

Nemcsak azért, mert arra nyílott legtöbb al
kalmam. nemcsak azért, mert a jól repülő fácán
kakast a legszebb, a legkívánatosabb sportlö
vésnek tartottam. Hanem bizonyára azért is. 
mert elbizakodottságomban azt képzeltem, fá
cánlövéshez értek a legjobban.

Akad az embernek efféle, az idő múlásával 
eloszló, sót végül még érthetetlennek is tűnő 
rögeszméje.

Ma bezzeg én sem képzelődöm többé! Hiú
ságomból is jócskán engedtem...

Hát még sörétlövő képességemből!
Pedig vannak, akik azt állítják, hogy el sem le

het felejteni. Akárcsak az úszást, a korcsolyá
zást, a biciklizést.

Hej, de nagy tévedés!
A sörétlövés készsége, megfelelő gyakorlat, 

kedv, alkalom nélkül elsatnyul, visszafejlődik, 
akárcsak az öregedő szarvasbika agancsa. Be
szárad, mint a használatlan tintatartó.

A gyakorlat híján maradt sörétvadász bizony
talanná, kapkodóvá, egyre eredménytelenebbé 
nyomorodik. Hiszen ma már. néha gátlásmentes 
magabiztonságom helyett, toporzékolva dühön
gök, legalábbis fájdalmasan felszisszenek egy- 
egy biztosnak vélt fácánkakas elhibázásán. 
Még olyanén is, amit egykori virágkoromban is 
elhibáztam volna!

Tagadhatatlan, hogy a sörétlövés biztonságá
nak csökkenéséhez lényegesen hozzájárul az 
idő múlása, az élemedő kor. A vadász reflexei 
meglassúdnak. füle-szeme gyengül, szemüveg
re szorul. Az okuláré pedig, önmagában véve is 
nagy hátrány. Bepárásodik, az eső bemaszatol- 
ja, minduntalan törölgetni kell. Hát ha még el is 
ejtik, pláne, ha sárba...

Habár ezek - a szem, a fül, még a híres refle
xek is - egyéni teherbírók! Láttam én már karón 
varjút, de még nyolcvanéves puskást is olyan 
kifogástalanul fácánt lőni - örömest cserélt vol
na vele akármelyik huszonöt éves!

Ha kort nem is, lövési tudományt bizonyára.
Az öregedés is baj. szó sincs róla.
Mégsem a legnagyobb.
A sörétlövés készségének első számú meg- 

rontója - haladó kornál, korral járó sokféle mel
léktünetnél, szokatlan fegyvernél, ismeretlen 
muníciónál, még megfelelő jókedv és gondta
lanság hiányánál is sokkal komolyabb ellensége
- az állandó gyakorlat, az évtizedek óta beideg- 
zett, rendszeres jártasság, a tréning elmaradá
sa!

Naponta halljuk, hogy a szüntelen „edzés" 
minden sportban fontos. Különösen fontos öre
gedő korban! Csak valahogy abba ne hagyni - 
ez á jelszó. Mert ha egyszer abbahagyjuk, rend
kívül nehéz újrakezdeni!

Különleges vadászeredmények gyakori em
legetése - nevezetesen a saját magunké - nem
csak sportszerűtlen, ízléstelen is. Hiszen ment
hetetlenül körüllengi a kérkedés fuvallata. Az 
pedig nem jó szagú fuvallat!

De még ennek tudatában sem restellem szer
tekiabálni, hogy legkiadósabb apróvadas éveim
ben, a fácánévad november-decemberének fo
lyamán ismételten megközelítettem, sőt néha 
még túl is szárnyaltam az ötezer fácánkakas nem 
minden földi halandónak kimért porcióját!

Pedig még a „csúcsforgalom” heteiben sem

igen puskáztam többet két-három napnál. Ami a 
„főszezon" nyolc hete folyamán, mintegy húsz- 
huszonkét vadásznapot tett ki összesen.

A saját magaménál persze lényegesen ma
gasabb magyar eredményekről tudok.

Hát még angolról! Hogy csak lord Ripon, 
nagy hírű sörétpuskást említsem. 1867—1913-ig, 
negyvenhét év alatt több mint félmillió apróva
dat lőtt, közte kétszázötvenezer fácánt!

Saját teljesítményem ugyancsak jelentékte
lenné törpül a fentiekhez képest.

Mégis elmondom, hogy annak az évi több 
ezerre rúgó fácánomnak nagy része, legalább 
kilencven százaléka kakas volt. S ami még sok
kal. nagyon sokkal fontosabb: jól repülő, sőt 
nagyrészt kitűnően repülő, valóságos „minősé
gi" fácán!

Örülök, hogy magam is szóba keríthetem ezt 
a manapság oly divatos, nyilván egyre nélkülöz
hetetlenebb műkifejezést. Hiszen ma minden 
boltos, minden üzem „minőségi" árut hirdet, 
még a „ponfinéberek” is minőségi temetést 
ajánlanak!

Nálunk, fácánvadászoknál is ezen múlott va
lamikor minden!

A lövésre kerülő madarak minőségén!
Sosem az elejtettek mennyiségén.
Minden valamirevaló fácánvadász szemében 

többet ért. összehasonlíthatatlanul értékesebb 
volt néhány valóban különleges „toronykakas” 
mint tízszer vagy akár ötvenszer annyi ala- 
csöny-lustán szárnyaló, partvisnyéllel is leverhe
tő. semmiféle izgalmat vagy megelégedést nem 
hozó. dunyhára lőtt baromfifácán!

A kifogástalan magasságban úszó kakas ma
radéktalan vadászörömet, szívderítő kielégítést 
fakasztott, különösen abban, aki el is találta. So
sem lehetett elég magas, sosem lehetett elég 
gyors!

Hiszen gyengén repülő, „rossz minőségű", 
minden hozzáértés és különösebb nehézség 
nélkül, könnyűszerrel moslékká lőhető fácánnak
- fácánvadászaton - nem is volt létjogosultsá
ga. S  ha időnként mégis előfordult - hiszen vég
eredményben elkerülhetetlen nemigen volt il
lendő meglőni!

Nemcsak a fácánhajtás, általában mindenféle 
hajtóvadászat - akár apróvad. akár indiai király
tigris legyen a célja - csakis akkor biztat siker
rel, ha arrafelé hajtjuk a vadat, amerre legszíve
sebben megy!

Ha viszont eme sarkalatos törvényt figyelmen 
kívül hagyva, olyan irányba akarjuk kényszeríte
ni. röptetni vagy futtatni, amerre saját jószántá
ból nem indulna, vadállat létére megköti magát
- másfelé igyekszik!

Oroszlán, tigris is visszatör ilyenkor, eseten
ként még a hajtót is megmarja.

Ugyanúgy visszafordul a fácán is. S ha tán 
nem marja is meg okvetlen a hajtőt, annak feje 
felett vagy oldalt kanyarodva száll ki a hajtásból. 
Éppen csak az óhajtott irányba, a lővonal fölé 
nem kerül! Legfeljebb gyalogosan siet előre, 
hogy végül is szárnyra kényszerülve, kelletlenül 
kakatoljon fel, közvetlenül a puskások lába előtt.

A jól rendezett, a kívánatos fácánvadászat el
sőrendű célja volt a minél több muníciót fo
gyasztó madár!

Ennek érdekében bármilyen csalafintaságot 
kiagyalt, minden áldozatot meghozott a sport

szerű vadászatrendező. Aki sokkal nagyobb di
cséretnek, lényegesen jólesőbb elismerésnek 
értékelte a vendégek méltatlankodó morgását - 
amiért négy-öt töltényt is el kellett lövöldözniük 
egy-egy madárra mintsem a lelőtt fácánok so
kaságával való büszkélkedésüket.

Hiszen ha kizárólag ez. ha csakis a teríték 
nagysága, az értékesíthető vadmennyiség lett 
volna a szándék, ezt sokkal könnyebben, gaz
daságosabban és praktikusabban is el lehetett 
volna érni. Befogással, lépre csalással, torokel- 
metszéssel.

Csakhogy mi kedvünkre való. toronymagas
ságban hanyatt bicsakló kakasokra vágytunk!

Kétségtelen, hogy a szemközt repülő vadat 
mindenképpen előnyösebb meglőni az elfelé 
igyekvőnél. Puskánk archoz kapása, agyunk 
mutatóujjunkba küldött sürgönye, fegyverünk el
sülésének s a sörét útjának ideje - noha másod
perc töredéke csupán - mégis közelebb hozza 
a vadat. Míg az elfelé igyekvőt távolítja. Vagyis a 
szemberepülő madár egyre növeli, a távolodó 
egyre csökkenti a puskás esélyét. A szemközt 
vágó sörétnek átütő ereje is lényegesen na
gyobb a távolodó cél után küldöttnél - hiszen el
lentétes irányú erők növelik az ütőerőt!

Noha ezek egyszerű, sőt közismert tények, 
szemközt jövő madárra leadott lövésünk mégis 
többnyire késik! Talán az a tudat késlelteti, hogy 
a cél „úgyis kézre jön"?

Valóban nem könnyű megszokni a jókori „elő
re lövés"-t. Ráadásul az is nehezíti, hogy pus
kánk csöve többnyire eltakarja a madarat, félig- 
meddig vaktában sütjük el.

Ha ismeretlen társasággal fácánra vadászom
- beszélte nekem hajdan egy kitűnő belga pus
kás feltéve persze, hogy elég sok a fácán és 
végig láthatom a puskásvonalat, két-három haj
táson belül megmondom, van-e a résztvevők 
közt kiváló, szuper klasszisú szereplő. Mert aki
nek duplára lőtt két fácánja egyidőben van a le
vegőben - vagyis a jobb csővel meglőtt még 
nem ütötte meg estében a földet, mikor a bal 
cső madara már megbicsaklott az okvetlen 
elsőrendű puskás!

Ezt annyira jellegzetes, olyan találó meghatá
rozásnak tartom, azóta se felejtettem el. Ilyesfé
le puskástól remélhető az említett „dupla duplá
zás", a szemközt hajtott fogolycsapat vagy fá
cáncsokor négy különböző tagjának, két gyors 
duplával való tiszta kilövése!

Még egyet mondott az a belga vadász, nem 
kevésbé érdekeset: A tehetséges puskás ma
dara, találat után kisebb, a gyengéé nagyobb 
lesz!

Ez se bolondság! Ámbár ugyanennek a meg
figyelésnek már a híres-nevezetes Sarvajc Pé
ter, a többszőr emlegetett velencei „tóbíró" is ta
nújelét adta, amikor kétféleképpen méltatta a 
magasból lelőtt vadlibát: Egyik „úgy gyütt, lefe
lé, mint a körte", a másik csak „úgy kalimpált 
alának, mint az üres ködmön"!

Milyen igaza volt az öregnek!
Hiszen a jól bögyközépen talált liba szorosra 

összekapja szárnyát, körte formájú lesz, „kiseb
bé válik". Míg a szárnyazott vagy farba talált, 
pongyolán kalimpál lefelé, „szétveti kezét-lá- 
bát", akár az üres ködmön - „nagyobb lesz”, 
mint amilyen lövés előtt volt!
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kilátások

98. január 22 -  25.
Naponta 9 - 1 8  óráig

N em zetközi halászati, vadász- és sp ortfegyverek , 
fe lszere lések szakvására a Bécsi Vásárközpontban

W illkom m en am neuesten Stand

ÉTTEREM 
PANZIÓ

9400 Sopron, Nemeskúti u. 1.

Sopronban, hangulatos erdei vadászházban Ausztriában 
síelőknek szállást kínálunk a Sopronban hozzáférhető 

legkedvezőbb árakon! Szállás: 1900 Ft/fő/éjsz., 
szállás+reggeli: 2200 Ft/fő/éjsz., 

félpanzió: 2700 Ft/fő/éjszaka 
SZOBA- ÉS ASZTALFOGLALÁS Tel./fax: 06-99/323-566

B&T AGROSTART
Vadgazdálkodási és Egyéb Felnőttképző 

Oktató, Szolgáltató Betéti Társaság
6640 Csongrád, Jókai u. 14.

Tel./fax: 06-63/383-790, 06-60/304-343

továbbra is hirdeti a
■ vadász-vadtenyésztő szakmunkás, - vadász-vadtenyésztő mester és,
■ vadászpuskaműves tanfolyamok indítását, amelyek a szükséges

létszámok összeállásával fognak
- várhatóan január-március hónapban - indulni. 

Érdeklődni a megadott címen vagy telefonokon lehet.

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.

M KH

A POLGÁRI KÉZILÖFEGYVER- ÉS LÖSZERVIZSGÁLÓ KFT. 
HÉTFŐN, SZERDÁN és PÉNTEKEN 

7.00 órától 12 óráig veszi át az EGYÉNI megrendelőktől a 
vadászfegyvereket műszaki viszgálatra.

A vizsgálat elvégzéséhez át kell adni a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt. 
A vadásztársaságok, fegyverjavítók, kereskedők, 

illetőleg más cégek részére 
a fegyverek műszaki vizsgálatát előre egyeztetett időpontban 

NAPONTA 7.00 órától 10 óráig tudjuk 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. 
Egyéni megrendelőink részére a maroklőfegyverek műszaki vizsgálatát 
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN végezzük, az átvétel 7.00 órától 12 óráig ta rt 

Kérjük a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt.
A bevizsgált, próbajellel beütött fegyvereket, valamint a vizsgálati 
tanúsítványt - a forgalomtól függően - naponta 13 órától adjuk át

megrendelőinknek.
Címünk: 1095 BUDAPEST, Soroksári út 158. 

Telefon: (08-1) 280-6782,281-1860. Telefax: (06-1) 281-1856
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Ml LESZ VELED VEDEGYLET?
Agrárkamara. Védegylet, Vadász kamara... 
nem panaszkodhatunk, ma már van választék. 
De ki az, aki valóban segít, tanácsot ad. ha 
gondja van a vadásznak, vadásztársaságnak? 
Ki az. aki ott tud lenni, ahol a sorsdöntő kérdé
sek eldőlnek?

Be ne teljesedjek rajtunk a példabeszéd: 
sok hába között elvés/ a gyerek.

Ma a vadászokat egyénileg - és elvileg - a 
Vadászkamara fogja össze. (Ha majd kialakul 
az alapszabály, feláll a szerv ezet és az valóban 
működni fog.)

A vadásztársaságoknak marad a Védegylet 
vagy az Agrárkamara. Ezekkel két gondom van.

A Védegylet mintha feladta volna, az Ag
rárkamara pedig nem tud mit kezdeni a lehető
séggel. Az. hogy a Védegylet tisztségviselői 
közül sokan a Vadászkamara tisztségviselői is 
lettek, azt jelenti, hogy a Védegylet megszűné
se esetére is biztosították egzisztenciájukat. Ez

Ismét egy törvény, ismét egy bizonytalanság és 
feszült várakozás. Előre bocsájtom. a jól előké
szített és kiszámítható, a többi törvénnyel 
együttműködő törvénynek híve vagyok, és mint 
támpontok és szabályok - feltétlenül kellenek.

Nem hallgathatom el azonban kételyeimet, 
melyek már a vadászati törvény végrehajtása 
kapcsán is nyugtalanítottak - feltehetőleg nem 
csak engem. Úgy summáznám véleményem, 
hogy addig, amíg a vadászati törvény tisztázat
lan tulajdoni viszonyokra, addig a vadászkama
rai törvény tisztázatlan tudati állapotra épül.

Tudom, egyszer meg kellett ezeket a törvé
nyeket hozni, de a sietség az ördög malmára 
hajtja a vizet, magyarán, ha eddig váratott ma
gára ez a két törvény, úgy egy kicsit még cl le
hettünk volna ezek nélkül is. legalább addig.

Tényleg! „M i lesz veled Védegylet” , vagy 
több más. a vadászat érdekét így vagy úgy védő 
vagy védeni akaró országos egyesülettel, de 
maradjunk a Védegyletnél, amely a „vadászat
ra jogosultak" (vadásztársaságok) érdekeinek 
megvédésére szerveződött az önkéntesség elve 
alapján. Elődjei: az OMVV 114 éve. a MA- 
V0SZ9I éve alakult. Mindkettőnek van tiszte
letreméltó múltja és hagy ománya.

Nem emlékszem, hogy lett volna olyan kez
deményezés a jogalkotók részéről, hogy meg
kérdezzék a sportvadászokat: mit szólnátok 
hozzá, ha létrehoznánk egy hatósági felügyelet 
alatt működő, „porosz mintájú" vadászkama
rát. amely csendőre és segítője, beteggé tevője 
és ápolója lesz. az egyetemes magyar vadász- 
közéletnek.

Ha megkérdezik, tapasztalhatták volna, 
hogy jelenlegi sportvadászaink örömmel fo
gadnák a vadászkamara létrehozását - orszá
gos és területi szervezésben -. meri bőrükön ta
pasztalhatták. hogy sok-sok jogos kívánságuk 
és szükségleteik megvalósítását - a jogosítvá
nyaitól évek hosszú során fokozatosan meg
fosztott. majd a jelenlegi vadásztörvénnyel és 
annak végrehajtási utasításával teljesen pucérra 
vetköztetett Országos Magyar Vadászati Véd
egylet nem tudja teljesíteni.

A feltett kérdést két oldalról kívánom köze
líteni:

A sportvadász, mint természetes személy 
a sportvadász, mint a vadásztársaság tagja 
(VT= vadászatra jogosult) oldaláról.
A kamara létrejöttével a sportvadász lehetősé
get kapott arra, hogy közvetlenül mondja el vé
leményét minden dologban. Tehát:

Véleményezhet, együttműködhet hatóság
gal. intézménnyel, szervezettel, eljárást kezde-

érthetó. azonban ezt tartom a kialakulóban lévő 
Vadászkamara egyik legveszélyesebb buktató
jának. Számomra - mint vadásznak -. nem az a 
legfontosabb, hogy a vadászati apparátus túlél
je a változásokat, hanem az. hogy érdekeimet 
egy szervezet eredményesen képviselje. A ko
rábbi lagymatag állapotok ismeretében az érde
mi változásokat érdeklődve figyelem.

Miért is kellett annyira a Védegylet meg
szűnésének esetére biztonságba helyezkedni? 
Miért hagyja ez a patinás, nagy hagyományok
kal. vagyonnal és kitűnő szakemberekkel ren
delkező szervezet a talajt kicsúszni a lába alól?

Azért, mert már nem kötelező a tagság, a 
szervezet fenntartását garantáló tagdíj befizetése?

Országunk legjobb vadászati szakemberei
nek egy része dolgozik benne. Tudom - mert 
sokukat személyesen is és munkájukon keresz
tül is hosszú ideje ismerem -. hogy képesek a 
szervezet megújítására.

ményezhet. gondoskodhat és alkothat más szer
vekkel közösen, kapcsolatokat létesíthet, szak
mailag kezdeményezhet.

Ezeket mind úgy leheti, hogy egy valósá
gos törvényt tudhat a háta mögött, ami bizton
ságérzetet ad neki. Mégis hiányérzete van! 
Úgy érzi magát, mintha légüres térbén élne- 
mozogna. Hiányzik neki a közösségi életet 
nyújtó, vadászéletét teljessé tévő vadásztársa
sága és a vadásztársaságokat összefogó érdek
védelmi szövetség. Miért van ez így? Azért, 
mert a kamara az ó kötelező tagsága elvén lét
rejött (felhatósági) köztestület, amely csak - 
papíron is - olyan érdekvédelmi szervezetet, 
intézményt ismer el. amely kömyczettermé- 
szet-erdő̂ mezőgazdasági védelemmel, illetve 
különböző szőrmés állatok és madarak védel
mével foglalkozik. Ide kívánkozik az a meg
jegyzés. amely szerint: nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a magyar vadgazdálkodás- és va
dászat irányításában és végrehajtásában azt a 
tényt, hogy a mennyiségi meghatározó az a 8 
millió hektáron gazdálkodó és vadászó „vadá
szatra jogosult” , amely több. mint ezer vadász- 
társaságot jelent. Nem lehetett volna ezt az 
alapvető szerkezeti változást úgy végrehajtani, 
hogy a gazdálkodók kiállnak a sportvadászokat 
tömörítő vadásztársaságok mellett és visszaad
ják az őket összefogó Védegyletnek azokat a 
jogosítványokat, amelyekkel az sohasem élt 
vissza. Sőt. elvezette kiváló szakemberek be
vonásával a magyar vadgazdálkodást, oktatást 
és vadászatot az. egész világ elismerésének 
csúcsára.

Mi lesz veled Védegylet?
t i  fog pusztítani a toportyinfereg. amely

nek. bomlás, széthúzás a tápláléka?
Ezt kérdezik tőled tagjaid a vadásztársasá-

Amennyiben ez nem sikerül, akkor az irá
nyítással. a vezetéssel van baj. Ezen kell változ
tatni, de gyorsan! De megszűnni?!...

Az Agrárkamara soha nem lesz igazi ottho
na a vadásztársaságok érdekvédelmének. En
nek több oka van.

Az első - és talán ez a döntő - az agrárága
zat nagy volumenei és nagy gondjai mellett el
törpül a vadászat jelentősége. Ez. ott mindig 
mellékes kérdés lesz.

A másik gond pedig az. hogy mire az Ag
rárkamara Vadászati Osztálya megfelelő kép
zett. elkötelezett vadászcmbcrekkel töltené 
fel szervezeti állományát, az erőviszonyok ki
alakulnak. Mindezek alapján szilárd meggyő
ződésem. hogy a Vadászkamarát gondosan 
megszervezve, a vadászat ügye iránt szilárdan 
elkötelezett, szakmailag felkészült, konfron
tációt vállalni képes és vállaló szakemberek
ből kell kiválogatni és felállítani. A Védcgy-

gok. mint vadászatra jogosultak, amelyek fele
lősek minden egyes vadásztagjukért. Meg ju
dod-e védeni tagjaidat:

a lassan elviselhetetlen uzsora ízű bérleti dí
jak. és szolgáltatások követelőitől, a belföldi 
elképesztően magas, főleg tarvad lelövési dijak 
kiagyalóitól, a lőttvadárak önkényes megállapí- 
tóitól. a vadászati eszközök, lőszerek semmivel 
nem indokolható ármegállapítóitói. az évente 
emelkedő, különböző címen megállapított ille
tékek kiszabóitól, a vadkárok (erdei-mezőgaz
dasági) becslésénél- kifizetésénél érzékelhető 
kiszolgáltatottságtól, a most már életet vesz
élyeztető szervezett vadorzóktól, a környezet 
természet-, állatvédő szervezetek, intézmények 
egyes esetekben indokolatlan ügyintézőitől?

Kik és hogyan kezelik ezeket az elaltatott, de 
elodázhatatlan kérdéseket? A Vadászkamara? A 
vadászatra jogosult vadásztársaságok, vagy. 
mint önmagában természetes személy? A tör
vények és rendeletéinek ismeretében a felelet: 
A vadászatra jogosult vadásztársaság, amely
nek: közösségi, társadalmi feladatai vannak, te
vékenysége mindig közérdekű, és nem nyere- 
ségérdekcilségú.

Amely: kifejezi tagságának egyöntetű aka
ratát. tud olyan vadászati közéletet teremteni, 
ahol a vadászetika minden tétele érvényesül
het. akarja és meg tudja szervezni azt a köz
hasznú munkát, ami minden tag közös érde
két és javát szolgálja, nem az adminisztratív 
eszközök ármádiájával akarja egy-kétezer 
még nem etikus vadász miatt fegyelmezni és 
büntetni a sportvadászokat, és be tudja mutat
ni a széles közvéleménynek a sportvadászok 
tevékenységét, erkölcsi-etikai állapotát, hely
zetét. tud és akar jó kapcsolatokat kiépíteni a

letet át kell szervezni, de feltétlenül meg kell 
tartani. Megszűnése pótolhatatlan űrt hagyna 
maga után. A vadászokat, vadásztársaságokat 
később lehetetlen lenne nélküle elérni, moz
gósítani. regionális célok megvalósítására 
összefogni. Nélküle olyan hatáskörök kerül
hetnek más kezekbe, amelyekre nagy szükség 
lenne, és amelyek ma talán még megszerez
hetők.

Nagyon fontosnak tartom, hogy most. a ki
alakítás időszakában azok, akik a jövő alakítá
sában bármi kis részt is vállalni tudnak, félrete
gyék korábbi sérelmeiket, személyes érzelmei
ket. A szervezők pedig adjanak meg a hozzáér
tő. jószándékú vadászembereknek minden le
hetőséget a jövő irányvonalainak kialakításá
hoz a véglegesítés előtt.

Erre most még van lehetőség, éljünk vele.

Dr. Borzsák Benő

kenységet az egyéni tagságon alapuló kamara 
nem vállalja, nem vállalhatja át. Annál is in
kább ellentmondásos ez, mert a vadászat min
denképpen társas tevékenység, a kamarai tag
ság egyéni, a képviselet mandátumgyűjtésen 
alapult, és sok esetben egész térségek, s nem 
csupán vadásztársasági területek maradtak ki. 
annak ellenére, hogy a más térségek vadász- 
képviselőinek döntése rájuk nézve már kötele
zővé válik.

Mindent összevetve: amíg a vadászatra jo
gosultak érdekvédelme megnyugtató módon 
nem rendeződik, szükség van a Védegyletre.

Szigethy Béla
Helvécia-Köncsög Vadásztársaság

mezőgazdasággal a kölcsönös tisztelet és anya
gi érdekeltség alapján, őszintén és nyitottan.

Mi lesz veled Védegylet ?
Teszi fel a kérdést újból és újból a kamara 

sportvadász tagja
Be tudod-e mutatni a széles társadalom előtt 

a sportvadászmozgalom nemzetgazdaságunk
ban elfogadható helyét és szerepét? Meg tu
dod-e teremteni vadásztársaságaidban az ön
ként vállalt és a vadászközösség érdekét szol
gáló munkát (ennek kézzelfogható értéke mint
egy 30 milliárd dollár, amely a nemzetgazda
ság asztalára kerülhet)?

Tudsz-e tagjaidnál olyan egységes akaratot 
kialakítani, amely kifejezi a közös célok, esz
mék, viszonyok egymáshoz való természetes 
tartozását? E nélkül szerkezeti váz maradsz. 
Belső tartalom nélkül.

Meg tudod-e az új viszonyok között a 
meggyőződés módszerével szervezni, fenntar
tani és erősíteni a vadászközélet rendjét?

Ki tudod-e alakítani alapvető munkastíluso
dat. amely nem lehet más. mint gyors, határo
zott és észérvekben gazdag közvetítés a va
dászkamara. a vadásztársaság és az érintett ha
tósági szerv(ek) intézmények között?

lisztéit Védegy let!
Teremtsd meg ezeknek az alapoknak sze

mélyi-. tárgyi-, dologi feltételeit tavaszig. Ha 
nem... akkor...érvényesül a kamarai törvény 
megállapítása, amely szerint...,, A közfeladat 
ellátására kizárólag a kamara jogosult' ...és ak
kor marad a lehetőség: Az .apostolokban" két
hetenként vadászvacsora cgy-egy téma vezér
szónokával. Pár krigli sörrel, acsarkodó búson- 
gással. Ez is lehet egy jövőkép! De nem kérünk 
belőle!

Máty ás Ferenc

•  •  •

amíg tisztázzuk a tisztázandókat. Mit értek ez
alatt? Elsősorban a földtörvény meghozatalát 
és annak eredményei, hatásait.

Másodsorban a kamarai törvénynek illett 
volna egy végrehajtási utasítását is kiadni mi
heztartás végett, mert így úgy tűnik számomra 
a megfogalmazása, „hogy a paraszt ne értse, az 
úr meg megzavarodjék tőle".

Azaz. a törvény szabadkezet enged az „osz
tályharcnak". ki-ki értse ahogy akarja és, ha 
mondjuk egy-egy vadászszövetség úgy érti, 
hogy mi sem természetesebb, mint hogy átfesti 
a cégtáblát és a jövőben kamarának nevezteti 
magát - amit helyzeti előnyénél fogva lazán 
megtehet - hát akkor úgy. Mondhatná erre va
laki, mit akadékoskodok, mint akinek nem ju
tott krumplifóld?

Hát csak azért, mert - akárhogy töröm a fe
jem. nem tudom megérteni, hogyan is lesz 
majd könnyebb és jobb így annak a vadáénak 
a helyzete, aki eddig is szorgalmas munkával 
(bérmunkával) kereste meg a n>egélheiésre és 
erre a kis „úri passzióra" a pénzt, dolgozott ke
ményen a vadásztársaságért abban a hitben, 
hogy jó! felfogott érdekében cselekedett és ez
zel hozzájárult ahhoz, a sokat emlegetett hat mil
liárdos országos szintű vadászati árbevételhez.

Bízom benne, hogy neki és a társaságoknak 
nem kell egyszer majd arra ébredniük, hogy a 
harang valójában nem is értük szól. Ugyanis 
az a helyzet, hogy a Védegylet a vadászatra jo
gosult jogi személyiséggel rendelkező egyesü
letek érdekképviseleti szerve, és ezt a tévé-



R Ó K A H A J T A S ZSAKUTCAHa január, akkor róka. mondhatnánk bízvást, hiszen köztudott. hogy 
a koslatás idején mozog a legtöbbet, feledkezik meg a legkönnyeb
ben közismert óvatosságáról. Szempont persze az is. hogy ilyenkor 
még hibátlan a gereznája. mert a heves szerelmi csatározások során 
sok vörösfrakkos vitéz lakodalmi ruháján maradandó nyomokat 
hagy majd a későbbi csetepaté. Sokhelyütt panaszkodnak a rókák 
túlszaporódására, és többnyire ezt igazolták az apróv ad-vádiatok 
is. Természetesen panaszkodni a legkönnyebb, a tevékeny cselek
vésre már nehezebb tárat találni. A róka közismert vadászati módjai 
közül mára több is a feledés homályába merült. Ilyen például a róka 
hajtása, amely minden mástól különbözik, és sokkal inkább illik rá a 
terelő vadászat kifejezés, mint a hajtás alatt általában értendő sok 
vadászt, hajtól igénylő zajos ..nagyvadvadászat". Többnyire ez az 
oka annak, hogy igen kevés helyen szerveznek már ilyeneket, holott 
ebben az időszakban igen jó reménnyel kecsegtet és a ravaszdiak el
ejtésének egyik módfelett vadászias és etikus lehetősége. Különösen 
fontos lehel az a mai, a vadászati lehetőségekben szűkösebb idők
ben.

Ha az akarat meg van hozzá elegendő néhány puskás és pár hajtó 
is. v iszont nem nélkülözhető a terület, a váltók ismerete, amelyeket a 
friss hóesések után gyűjthetünk össze. Főként azokat a területrésze
ket kell jól ismerni és odaállítani a puskásokat, ahol több rókaváltó is 
találkozik. A róka vadászterületének határait kimagasló helyen ha
gyott ürülékével, vizeletével jelzi a kutyához, farkashoz hasonlóan, 
és a kanok a ..birtokháborítást'’ igyekeznek mihamarabb megtorolni. 
A főváltók többnyire ott vannak, "ahol két sűrűség találkozik, legkö
zelebb ér egymáshoz, esetleg árok húzódik a kettő között. Menekülő 
útvonalnak ugyanis csaknem biztos, hogy ezt választja. Takarás nél
küli szántásuk, vetésnek csak a legritkább esetben fordul. Amíg a 
nagyvadat eredményesebb széllel szembe, addig a rókát igazán ered
ményesen csak széllel lehet hajtani, a nyúlhoz hasonlóan. Minden 
széliránynak megfelelően megvan a maga menekülő útvonala. Mind
ezekre tekintettel kell a terelést is előkészíteni, és kinn a területen a 
széliránynak megfelelően módosítani Nincs ennél fontosabb, mert 
az eredmény jószerint csak ezen múlik. A puskásnak 25-30 méterre 
kell állnia a váltótól, takarásban, minden mozgást, zajt kerülve. A te
rület ismerete a hajtóknál is hasonlóan fontos, mert a róka terelését 
csendben, különösebb zajok nélkül kell végezni. Az indulást össze
igazított órák szerint kell elkezdeni, a jelző lövést mellőzve. A csend
ben felállt hajtők egymástól - a terepviszonyoktól függően - akár

száz méterre is mehetnek, és az ismert váltókon haladva terelik a ró
kát az elállók felé. a széllel megegyező irányba.

A váltókat előzőleg sohasem szabad összejámi. mert közismert ra
vaszságával mindent megtesz ókclme azért, hogy bundáját akarata el
lenére előzékenyen le ne segíthessék.

A terelésnél felesleges minden kapkodás, úgynevezett ..tempós 
lassúsággal" történjék. Elegendő, ha a hajtó m3ia köhint egyet, rop
panó gallyra lép. botjával néha koppint egyct-cgyct a bozóton, de le
hetőleg ne fatörzsön üssön, mert az nagyon messze elhallatszik és 
esetleg a rókát erősebb iramra, a megszokott v áltójának elhagy ására 
kényszerítheti. Abból kell kiindulni, hogy egy-egy erdőjáró megjele
nése nem újdonság a ravaszdinak és az. óvatos eltűnésre kidolgozott 
stratégiája van, amelyre a terelésnél is bízvást számíthatunk. Minden 
általában megszokottól eltérő lárma zaj az eredményi veszélyezteti. 
Ezért a hajtanak is bizonyos „vadás/vénával" kell rendelkezniük, 
különben egyszerűen képtelenek elhinni, hogy nem az artikulátlan 
ordítozás a legjobb. A sűrűkben az áthaladási lehetőségeknek megfe
lelően cikcakkban haladjanak, időnként meg-megállva. szöszmötöl- 
vc. Szomszédját a hajtó nem láthatja, azzal nem „értekezhet". így a 
puskásokig érve csak magára van utalva. Néhány évtizede, amikor 
még a terelő vadászati mód közismertnek volt mondható, gyakorta 
három róka is jött. amely felejthetetlen dublé lövésekre is lehetőséget 
nyújtott. A lövés után a puskás ugyanolyan csendben meghúzódva 
maradjon a helyén, mintha mi sem történt volna mert jöhet a másik.

Hasonlóan nagy reményekkel kecsegtet a nádascsikok. vizcsár- 
kok. digógödrök. ismert rókalanyák hajtása Ehhez, ha bokrok nincse
nek, jó szolgálatot tesz egy hosszú húzókötél, amelyre másfél, két mé
terenként Iclógó láncdarabol, üres konzerv dobozt kötünk. A fémes 
hang az acélidegzetű lapuló rókát is legott hely változtatásra kényszerí
ti, de mindigaz a legjobb, hacbben az esetben is betartjuk a márelmon- 
dottakat: vagyis a rókát mindig arra kell terelni, amerre úgyis menne. A 
róka „fejével” kell gondolkodni és nem az számít, hogy a puskás hová 
szeretne állni.

A fáradságot bőséggel kárpótolhatja a gyönyörű gerezna a havas 
terítéken, és az sem közömbös, hogy ez a vadászat bizonyára a leg
hasznosabb az apróvadállományra is. Aki ott volt. jól szórakozott, 
újabb ismereteket szerzett, és akire még a szerencse is rámosolygott. 
az pedig még hosszú évek múlva emlékezni fog a róka tere^hajtó 
vadászatára.

H.

A rekordhajhásző, termeléscentrikus, éves szintre ki
vetített, lázgörbés grafikonokon ábrázolt „nájlon fá
cán’ korszakon túljutva, és azok káros következmé
nyeinek tanulságait levonva, úgy gondoltuk immár le
zárult egy korszak. Jelentem tisztelettel, korántsem 
így fest a helyzet. Bár nehezen lehet az előbbi őrüle
teket íberelni, újabb módszer terjed, akárcsak a HÍV 
vírus. A módszer lényege, hogy a vadászat reggelén 
kivisznek kosárban vagy száz kakast, tyúkot vegye
sen - ahogyan sikerül a csirkefogóknak -, majd a jól 
végzett munka örömével a szállítók hazamennek. 
Nem sokkal később átöltözve hozzák a fizető kun
csaftokat és elkezdődik a kereső vadászat. Aki keres, 
az talál, tartja a közmondás és színlelt meglepődés 
közben igyekeznek a fácánokat repúlni is megtaníta
ni. A döbbenet teljes: egyfelől a vendégek részéről, 
akik egyből látják miről van szó. ha már életükben lát
tak repülő fácánt, másfelől a vizslák részéről, ,akik" 
őseiktől örökölt módon állják az olyan fácánokat, 
amelyek viszont még kutyát sem láttak közelről. Egé
szen fura helyzetek alakulnak ezekből a .nulladik tí
pusú találkozásokból*, de röhögni ott a helyszínen 
nem szabad, mert az sokba kerülhet. Ezeket az 
egyébként selejtfácánokat ugyanis pontosan ugyan
annyiért akarják eladni, mint az égbehúzó toronyka
kasokat. és in kezdődnek a gondok. Sajnos, az ilyen 
vadásztatók nemcsak a saját üzletüket rontják, ha
nem az egész magyarországi vadászat-vadgazdál
kodás már csak romjaiban megmaradt renoméját is. 
Ha a vendég a vadászat után megfogadja, hogy ilyen 
helyre többé a lábát be nem teszi, azokat is meg
fosztja a lehetőségtől, akik becsülettel és jól csinál
ják. Ugyanis - meggyőződésem - nemcsak a vadá
szatnak, a vadgazdálkodásnak, az üzleti részének is 
vannak etikai kérdései, ha más nem az. hogy amit 
magamnak sem kívánok, nem kínálom üzletfeleimnek 
sem.

- homonnay -

VADASZOK A  SAJTÓBAN
A trófeás vad illegális elejtése és az oiwa- 
dászok által elkövetett húsvadászat olyan 
károkat okoz a hazai vadásztársaságok
nak, hogy indokolt az új vadgazdálkodási 
és vadászati törvény mielőbbi módosítása. 
Míg sor kerül a joga:<otók döntésére, meg
erősítik a vadászati felügyelőségeket. A 
vadászati szezon csúcsbevételének elma
radásához az is hozzájárul, hogy a magyar 
szállítók fő piacának számító nyugat-euró- 
pai országokat elárasztotta az ui-zélandi 
szarvas. Az utóbbi hetek sajtójából az is ki
derül: fülön csípték az egyik leggátlástala
nabb, legtöbb kárt okozó orwadászt.
.Évről évre mind több szarvasagancsot 
csempésznek Magyarországról külföldre. 
A vadorzók kártevése milliárdos nagysá
gú" - derül ki a Népszabadság Kicsempé
szett milliós trófeák című riportjából. .Kiter
jedt. szervezett keretek között folyik az él- 
hullajtott agancsok gyűjtése, felvásárlása 
és csempészése. Az illegális vadászatok 
során elejtett vadak értékes trófeáit joghé
zag kihasználásával vihetik ki szabadon az 
országból a külföldi vadászok. Ajándék
tárgyként ugyanis mindenféle kísérő doku
mentum nélkül kivihető az agancs, az 
agyar, a szarv. Vajai László, az agrártárca 
vadgazdálkodási és halászati főosztályá
nak első embere szerint a .trófeaexport
nak’ a vadászati törvény végrehajtási ren
deletének megváltoztatásával véget lehet 
vetni. A módosítás szerint ugyanis a trófea 
áruként való értékesítéséhez jövőre a va

dászati hatóság engedélye is szükséges 
lesz. A legálisan elejtett trófeákról a ható
ság szinte mindent tud. A korábbi évtize
dekben a kötelező trófeabírálat során vet
ték jegyzékbe az agancsokat, agyarakat, a 
jövőben pedig azonosító jegyet kapnak. így 
az értékesítésre kerülő trófeákról rövid időn 
belül kideríthető, hogy kinek a tulajdona, 
hol. mikor vadászták le. A törvényt persze 
meg kell tartani, ez a vadászati felügyelet 
megerősítése nélkül elképzelhetetlen.’ 
Ugyancsak a Népszabadság Százmillió fo
rintos a fekete vadpiac című tudósításából 
az is kiderül: .A szakértők becslése szerint 
az országban terítékre kerülő vadhús fele 
nem jut el a kereskedőkhöz, a vadfeldolgo
zókhoz. A vadak húsz százalékát az orvva
dászok viszik haza, illetve értékesítik feke
tén. harmadát pedig a vadásztársaságok 
használják fel. A vadgazdálkodás éves 7-8 
milliárd forintos bevételévő! 60 százalékkal 
részesedik a legális vadhús-értékesítés."

A vadászbalesetek következményeit vizs
gálja Halált okoz a lődüh című cikkében a 
Magyar Nemzet. .Egyre hevesebb felhá
borodást vált ki a vadásztársadalom köré
ben. hogy az utóbbi időben gyakoribbá 
váltak a halálos balesetek. Csupán Csong- 
rád megyében fél év alatt két hajtót lőttek 
le véletlenül, az egyiket Makón, a másikat 
Szentesen. A tragikus esetek hiányzó ma
gyarázatai miatt mindinkább az érdeklő
dés középpontjába került a vadászati tör

vény. amelyben egyesek szerint sok a jog
hézag és ezzel is indokolják a gyarapodó 
tragédiákat. Az ország egyik ismert vadá
szati jogi szakértője, Csongrád megye főü
gyész-helyettese, Pingniczki József szerint 
lehet kritizálni a vadászati törvényt, mert bi
zonyára lehetnek hiányosságai, de a bekö
vetkezett szerencsétlenségek még a lehet
séges hiányosságokkal sincsenek okozati 
összefüggésben. A magyar vadászati tör
vény harmonizál az Eurtyai Unió országai
nak hasonló szabályzataival. A szaporodó 
halálesetek okát abban látja, hogy nem 
tartják be a vadászok a jogszabály előírá
sait. Minden írott és íratlan parancsot fel
rúgnak, felelőtlenül, kapzsi módon, a ló- 
dühtől elvakulva gátlástalanul okozzák a 
súlyos vagy halálos incidenseket. A va
dásztársadalom egy része azt hangoztatja 
a halálos tragédiák okán. hogy nem meg
felelő a büntetés, nincs visszatartó erejük a 
nem elég szigorú ítéleteknek. Visszatartó 
ereje inkább a súlyosabb pénzbüntetés
nek lenne, de mivel a vadász helyett a biz
tositó fizet - mert nem mehet területre biz
tosítás nélkül - . így nem érzik az anyagi 
következményeket a gondatlan fegyvere
sek."

Az üj-zélandi szarvas lenyomta az árat
címmel számol be a Blikk arrról a helyzet
ről, amivel az idei vadászati szezon csúcs- 
bevételének elmaradása magyarázható. 
Eszerint a vadhús felvásárlási ára azért zu

hant a mélypontra, mert dómping mennyi
ségben érkezett az elmúlt hónapokban a 
szarvas a nyugat-európai országokba, 
amely a magyar szállítók fő piaca is. A ha
zai feldolgozók nem képesek akkora 
mennyiséget produkálni, hogy az ár kiala
kításába igazi beleszólásuk legyen. A kilö
vési statisztikák arról tanúskodnak, hogy 
az utóbbi hónapokban igencsak takaré
koskodtak a vadászok a vadállománnyal 
és a töltényekkel. Egyes területeken ez ki
fejezetten jókor jón a vadállománynak, 
mert az új vadászati törvény vitái idejében 
egyes társaságok irtást végeztek az őzek, 
szarvasok és az apróvadak között.’

Rendőrkézre került Tolna megye leggátlás
talanabb. legtöbb kárt okozó orwadásza, 
D. J. símontornyai lakos. Az Uj Magyaror
szág Négymilliós kárt okozott a fülöncsí- 
pett orwadász című beszámolójából az is 
kiderül, hogy D. J.-t ugyan nem érték tet
ten, sőt konokol tagadott, de tettestársai, 
akk kiszolgálták, fegyvereit vitték és a 
zsákmányt cipelték utána, tanúként vallot
tak a rendőrségen. A vizsgálat során bebi
zonyosodott. hogy több mint 70 őzet, gím
szarvast és vaddisznót lőtt ki a simontor- 
nyai orwadász 1996 januárja és 1997 már
ciusa között, ezzel mintegy négymillió fo
rint kárt okozva az erdőgazdaságnak, illet
ve a térségben működő vadásztársasá
goknak."

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRÉ

PRIHODA JUDIT
Megismerkedésünk a véletlennek és 
egy jószemű képkeretező mesternek
- Keresztes Bélának - köszönhető. Ő 
hívta fel a figyelmemet a szerinte te
hetséges kislányra, aki szintén nála 
kereteztette be munkáit. Ezek főleg 
ceruza- és tollrajzok voltak, sárká
nyokat, különös szörnyeket ábrázol
tak, de félig állat-, félig emberfigurá
kat is. Mind-ezek kiemelkedő tehet
ségre utaltak. Az állatábrázolásaiban 
nagy fantáziát láttam, és leendő „va- 
dászfestőt" is.

1993 őszén személyesen is megis
merkedtem az akkor 21 éves ifjú 
hölggyel. Rendkívül szimpatikus volt, 
nem volt benne semmi nagyképűség
- ami pedig meglehetősen gyakori a 
fiatal „zseniknél". A kiváló állatele
mekre utalva arra próbáltam meg rá
venni, hogy az álomszerű megjelení
tés helyett inkább közelítsen a való
sághoz. Készítsen tanulmányokat élő 
állatokról, bokrokról, kopasz fákról, 
és ez így is történt.

Egyre beljebb ásta magát a termé
szet hiteles ábrázolásába, vadjai és 
környezetük egyre hitelesebbé vál
tak. A rajzi technikák után a színek
kel is barátkozni kezdett, először szí
nes ceruzákkal, krétákkal, majd

egyedülálló módon - ezeket olajfes
tékkel ötvözte. Egy ideje valódi olaj- 
festményeket is készít farostlemezre 
vagy vászonra.

A rajzolásban és technikák kipró
bálásában múltja van, mert a gimná
zium után a kirakatrendező és deko
ratőr iskolát is elvégezte. Nagyon jó 
rajztanára volt - még az általános is
kolában - Rimler Mária, akivel a mai 
napig is tartja a kapcsolatot, sőt, 
együtt festenek természeti témájú 
képeket Csömör környékén és a Ba

laton mellett. A szakfolyóiratokban 
megjelent illusztrációi révén a szű- 
kebb szakma is felfigyelt tehetségé
re. több könyvet illusztrált.

Prihoda Judit fiatal kora ellenére 
több fontos kiállításon is szerepelt 
már, többek között Kaposvárott, a 
SEFAG Rt. igazgatóságán, a Soproni 
Erdészeti Múzeumban, a gyulai Vá
rexpó alkalmából a Dürer-teremben 
rendezett képzőművészeti kiállításo
kon, a Naturart galéria révén a Fe- 
Ho-Vákon és a Naturexpón, de volt 
önálló kiállítása is az erzsébeti műve
lődési házban. Tavaly a Kempinski 
Hotelben rendezett „Vadászat a mű
vészetben" című - öt természetfestőt 
bemutató - tárlaton ő volt az egyet
len, akitől a külföldiek vásároltak is. 
Szerepel egyik festményével a Ma
gyar Mezőgazdasági Múzeumban 
lévő állandó kiállításon is. Nemrég 
bemutatta munkásságát a Hubertusz 
vadászmagazin a Duna TV-ben. Te
hát elmondhatjuk, hogy a most 25 
éves Prihoda Judit tehetséges, és 
szorgalma elnyerte jutalmát, ott van 
és munkáival még inkább ott lesz a 
jövőben az ismert és megbecsült va
dászfestők között.

Muray Róbert
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Mindig tudtam, hogy van védangyalom. Láthatatlan 
kezek vigyáztak rám, amikor megszülettem, mert 
csak a fülemet metszette be a szülészorvos. Fel
nőttem úgy az újpesti csibészek között, hogy az 
angyalföldi és rákospalotai galeriháborúkban 
minden verekedést megúsztam egy-egy ki- 
sebb-nagyobb monoklival.

Ma már csak múzeumban látható Puch 
motorommal végigdöntöttem egy lécke
rítést, a motor ..gallyra ment” ... csupán 
néhány szálkát kellett a testemből 
égetett végű varrótűvel kipiszkálni.
'56-ban a pamutgyári leányotthon 
alagsorában a talált, kiürített, „tutti 
üres" pisztolyommal nem lőttem le 
az édesanyámat. Már rádiótudósí
tó voltam, amikor Sorokpolány ha
tárában, egy hatos S-kanyarban 
főiborultam egy régi Volgával és ////
a hajam szála sem görbült - ///*/,
hogy csak a legemlékezete- / •//; 
sebb karambolomat említsem. '//

Szóval, én tudom, hogy van 
őrangyalom!

Valószínűleg mindig velem van. 
mindig vigyáz rám ... még akkor is. ha 
vadászni megyek. Így volt ez tavaly de
cember 2-án'is, amikor a Hunniavad tulaj
donosának, Kanizsay Gábor barátomnak 
a meghívására a Duna Televízió kocsijá
val elindultunk disznóvadászatot forgat
ni. Puskát nem vittem, nem is vihettem, 
mert egy fizető német csoport vaddisz- 
nóskerti vadászatáról akartunk riportot ké
szíteni.

A dolog kétszeresen is rosszul kezdődött.
A német csoport először beleegyezett a forga
tásba. aztán az eligazításnál kitalálták, hogy 
nem akarnak látszani a felvételen. Pompás va
dászriport. ahol nem látszódhatnak a vadászok.

Aztán kiderült, hogy a mikróbusszal maximum a 
gyülekezőhelyig tudunk eljutni, onnan nincs tovább 
.... hacsak nem kapunk kölcsön egy terepjárót. Ez a 
gond legalább megoldódott, Barkóczi István erdé
szeti igazgató jóvoltából megkaptuk az egyik vad
szállító Toyota pick up-ot és Mencseli Tibor operatőr 
kollégám a platóról „keretezhette" a képeket.

Az időjárásra ezúttal sem panaszkodhattunk. 
Előző nap és a fél éjszaka végig esett-szemerkélt az 
eső, de reggelre már át-átsütött a felhők közül a 
nap, bőven volt annyi fényünk, hogy a szálasokban 
is jó felvételeket készíthessünk. Egyébként lehet, 
hogy az én véd vagy őrző angyalomnak az időjárás
hoz is van valami köze, mert még eddig - el ne kia
báljam! - a Hubertus magazin egyetlen forgatási 
napját sem hiúsította meg az időjárás.

A vaddisznóskerti vadászatról - mit tagadjam - 
nem volt valami fényes véleményem, nem is sorol
tam az „igazi" vadászatok közé. hiszen a „vadász
nak’ nincs más feladata, mint a kerítésbe zárt kon- 
dákból válogatás nélkül lövöldözze a disznókat. És 
mégis, ezt választottam, mert: felvételt pedig az „ál
latkertben’ kell készíteni - mondogatta annak idején 
szegény megboldogult fotós kollégám Nagygyörgy 
Sándor, amikor egy hétig ücsörögtünk eredményte
lenül - hajnalban és este - a zalai Homokkomárom- 
ban egy magaslesen kapitális szarvasbikára várva, 
elhárítván a cseszegetést, hogy miért megy mindig 
Gemencre, Gyulajba vadat fényképezni. Azóta én is 
megtanultam, vadat, vadászatot ott érdemes fotóz- 
ni-videózni-filmezni, ahol idézőjelben „állatkert" van. 
ahol sok vad van, ahol - érthetően gyakrabban tör
ténik valami. Ezért örültem a meghívásnak, ezért 
szerveztem meg a forgatást erre a napra.

Már az első hajtás után kiderült, tévedtem. A kül
földi puskás, aki mellé álltunk a kis-platós autóval, el 
sem sütötte a puskáját ... nem is jött rá semmi. A 
szomszéd lőálláson a vendég lőtt egy disznót, ezt 
fel is vettük, de kettőt lövés nélkül elengedett.

Ahogy ott a kocsi mellen ácsorogtam és figye l
tem  a hajtást, vártam a disznók megjelenését... ma
gamban el kellett ismernem, a száritódi vaddisznós- 
kertben jó szórakozás a disznóhajtás, egyáltalán 
nem lehet érzékelni a kerítést, a disznók ugyanúgy 
viselkednek, mint a kerítésen kívüliek.
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utolsó hajtásnál már sikerült össze
gyűjteni annyi információt, hogy tudjuk, 
melyik vadász mellé kell telepednünk, aki 
jobban lő, mint a többiek ... így talán el tud
juk készíteni azt a felvételt, hogy jön a disz
nó, a vadász felveszi a puskáját, céloz, lő ... 
és a disznó karikára bukik.

Egy völgyben álltunk, jobbra is, balra is lát
tuk a szomszédos puskát. A hátunk mögötti 
domb ritkás szálás volt, feljebb egy középkorú feny
vessel. A szemben lévő domboldalt amolyan rontott 
erdő borította, vékonyabb-vastagabb tölgyekkel, 
térdig, combkőzépig érő aljnövényzettel. Alig kez
dődött el a hajtás, amikor balról a dombélen feltűnt 
egy disznó, lassú ügetéssel közelített a mi puská
sunk felé. A kamera már forgott, vadászunk már 
emelte a puskáját ... és eldördült a lövés. A szom
széd puskás nem bírta „cérnával", abszolút sport
szerűtlenül belőtt vadászunk elé. El is találta a disz
nót, de a lövése egyáltalán nem volt halálos. A 
messziről is termetes darabnak látszó disznó a fák 
és bokrok között, mindig takarást keresgélve besán- 
tikált a mi puskásunk elé. aki bár mindent pontosan 
látott, nyugodtan ücsörgött a lőállásán, figyelemre 
sem méltatva a sebzett vadat. Úgy tűnt, meg volt 
sértődve, hogy a szomszédja belőtt elé. Többszöri 
biztatásomra, a vele szemben lévő vadra tett egy 
kényszeredett lövést, mire a disznó.elfeküdt.

Az erdő, a kis völgy sötétedés előtti csöndjében 
jó félórán keresztül hallgattuk a sebzett disznó lé
legzését, időnkénti fájdalmas sóhajtozását. Ahogy 
közeledtek a hajtők, azon kezdtem el drukkolni, bír
ja ki a disznó ... és találja meg a sebágyában egy 
vagy két kutya ... micsoda ragyogó felvételt készít
hetünk majd róla. A hajtás már majdnem kiért, a 
sebzett disznó meglapult, az egész nap keményen 
dolgozó kutyák nem fedezték fel a rejtekhelyét. Az
tán kicsit feljebb óvatoskodott, újra pompásan lehe
tett látni. Puskásunk ismét tüzelt, a második lövésé
re a disznó a gerinc alatt elfeküdt. Hiába szurkol
tam. nem került a sebzett disznó közelébe egyetlen 
kutya sem.

Puskásunk lemászott a hordozható magaslesről 
és elindult megkeresni az eddig jónéhány lövést ka

pott disznót. Már átment a gerincen, amikor hallot
tam a hop-hoppozását. Távcsővel a kezemben én is 
utána indultam. Ahogy mentem felfelé, nem lehetett 
nem észrevenni a vért. Sötét húsvér színesedett a 
lehullott, megsárgult faleveleken. Ekkor szólalt meg 
bennem először az őrangyalom, mégis okosabb 
lenne, ha szólnék valaki puskásnak. Lekiabáltam a 
völgyben már a gyülekezőhely felé ballagó - haj- 
tóknak, több puskás is elindult a sebzett disznó 
keresésére. Miközben vártam a hivatásos va
dászokra, tőlem néhány lépésre felfedeztem a 
hason fekvő disznót, így közelebbről már 
könnyű volt megállapítani, hogy mázsán fe
lüli, két-három éves, jó kan.

A magas, talpig zöld ruhás fiatal vadőr
rel már ismeretlenül ismertük egymást, a 

korábbi hajtásnál fel akarta 
pakoltatni kölcsönko
csinkra az út mellé ki
húzott disznókat. A for
gatás sikere miatt ke

ményen kellett ellenállnom, 
a nálunk lévő terepjáróra 

ezúttal nem kerülhetett vérző 
lőtt vad. Tudtam, láttam a ha
tározottságom egyáltalán nem 
tetszett neki.

Mintegy hat-hét méteres tá
volságban kórbe álltuk a sze
mét is lehunyva tartó disznót ...

• • * és nem tudtuk, él-e vagy már ki
múlt. A fiatal vadőr nekem sze
gezte a kérdést: - Él ?! - Nem tu

dom - válaszoltam ... és ekkor tá
madt az a felelőtlen, botor ötletem

- amellyel valószínűleg megelőztem 
őrangyalom - felkaptam egy botot a 
földről és hátulról megböktem a 
mozdulatlan vadkant. Ebben a 
szempillanatban kiperdült a vacká
ból, fejét leszegve egyenesen ne
kem támadt, két-három lépés után, 
a vaddisznóra egyáltalán nem jel
lemző módon, elrugaszkodott a 
földről, s mint egy megvadult pit 
buli repült a torkom felé, agyarai 
fehéren villantak közvetlenül az 
arcom előtt.

Azóta ezerszer lejátszottam, a 
legkisebb részletekig kielemez
tem a memóriámban örökre eltá
rolt jelenetet. Amikor a vadkan ki

ugrott sebágyából, első pillanatban nem is hittem el, 
hogy mindez lehetséges, hiszen teljesen úgy visel
kedett. mintha szikra élet sem lenne benne. Felis
mervén a vészhelyzetet, gondolom meglehetősen 
artikulálatlan hangon üvöltöttem a vadőrnek: - Lőjél, 
lőjél!!! Aztán már csak hátráltam, megfordulni, el
szaladni, menekülni előle nem volt sem időm, sem 
lehetőségem. Tisztán érzékeltem, ahogy a kan pár 
lépést tett. majd a teste szinte megnyúlt, ahogy re
pült felém. Önkéntelenül kaptam magam elé a ke
zemben tartott távcsövet, ellökvén ezzel a fehér 
agyarakat. A mellemen éreztem a kan mindkét lábát 
és a disznó lendületétől hanyatt estem. A sebzett 
kan a mellemnek ütközéstől elvesztette lendületét 
és visszaesett a földre, láttam, hogy a szemei vér
ben forognak és újabb támadásra készül.

Ekkor dördült el a fiatal vadőr Kurucz Laci lövé
se, amelyik helyben marasztalta... és megkímélt at
tól. hogy a földön, hanyattfektemben. a disznó 
ósszekaszaboljon agyaraival. A halottsápadt és 
minden tagjában reszkető Kurucz Laci jogos kiroha
nását jobb ha nem idézem, tökéletesen igaza volt - 
a sebzett vaddisznóval érdemes elővigyázatosnak 
lenni... amit én. amatőr módon, elmulasztottam.

A történetet azért Írtam le. mert köszönettel tarto
zom Védangyalomnak - és Kurucz Lacinak hogy 
most sem történt az égvilágon semmi sérülésem, 
csupán a lódenkabátom szakadt el egy kicsit, bele
akadhatott a kan ellőtt bal első lábából kiálló csont. 
De talán tanulhat belőle minden vadász, aki sebzett 
vaddisznó utánkeresésére vállalkozik...

RAJZ: MIKLÓSOVITS LÁSZLÓ Csekő Sándor



HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
VADÁSZISKOLA 
(Ár: 4500 Ft áfával)
A MEZEI NYÚL 

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL 

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 700 Ft áfával)
A M EGREN D ELÉSEKET POSTAFORDULTÁVAL, 

UTÁNVÉTTEL T EL JES ÍT JÜ K !
Címünk: 1024 Bp., Ady Endre u. 1. Telefon: 316-0469,316-0470. Tel./fax: 316-0471
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ÖNNEK W  IS ÜZLET
EZ A SZAKÜZLET

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr Mannlicher, svájci német SIG SAUER és az osztrák 

Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 
Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.
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-  OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Október 13-ától új telefonszámaink: 320-4314 *  320-4315
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VADHUTOHAZ KFT.

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

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, lég pisztolyok, 
vadász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy 
választékban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS  NORMA LŐ SZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA 

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belővését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. 
Telefon: 121-1607. Ugyanitt DISZKONT-árusítás. Központi telefon: 342-2586.

A vadász
szeme

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

H u n g á r i a

Schmidt & Bender Hungária Kft. ■ H—1J  06 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 - Telefax: 263-2937
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GYEGINSZKY BÉLA

( 1936- 1997)

Fájdalmas veszteség érte Győr-Mo- 
son-Sopron megye vadászait, és raj
tuk keresztül az egész hazai va
dásztársadalmat Gyeginszky Béla 
megyei vadászati felügyelő decem
ber 1-ei elhunytéval. 
Egyfiázaskeszőn született 1936- 
ban. Pápai, gödöllői diákévei után a 
Veszprém megyei tanács mezőgaz
dasági osztályára, majd a Győr- 
Sopron Megyei Tanácshoz került. 
Bár munkahelyének neve többször 
is változott, haláláig a megyei FM 
hivatal vadászati-halászati főtaná
csosaként dolgozott. A szakterüle
ten töltött több mint három és fél év
tized alatt országosan elismert 
szaktekintéllyé vált. Mind elméleti, 
mind gyakorlati szinten gondos

gazdája volt a rá bízott szakterület
nek. Közismert segítőkészsége 
mellett, határozottan, szigorúan és 
elkötelezetten lépett fel a szabályta
lanságokkal szemben, ezért a va
dászok körében különösen sokan 
tisztelték. Embersége és tisztessé
ge példamutató volt és elévülhetet
len érdemeket szerzett a vadászok 
és horgászok szakmai érdekeinek 
harcos,. szókimondó védelmében 
is. Magát nem kímélve dolgozott, 
sajnos olykor az egészsége rovásá
ra is. Hirtelen jött betegsége gyor
san és könyörtelenül ragadta el. El
vesztése pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után, emlékét családja, bará
tai, munkatársai és tisztelői mind
örökké megőrzik.

A Széchenyi Zsigmond nevét 
viselő vadásztársaság a név
adó születésének 100. évforduló
ja alkalmából január 21-én tart 
megemlékezést Cegléden a va
dásztársaság vadászházában. A 
rendezvény keretében avatják fel 
a közismert vadászíró emlékkö
vét.

Horgasné Júlia táj- és vadász
festőművész műveiből rendeztek 
kiállítást Pécsett a Stúdió étterem
ben. A nagy sikerű tárlat szervezői 
a Vadászati Kulturális Egyesület 
regionális szervezete és a Magyar 
Televízió Rt. Pécsi Körzeti stúdiója 
voltak.

Barabás Attila erdésztechnikus,
a kiskunmajsai vadorzókkal halálos 
konfliktusba keveredett volt vadőr 
perének első tárgyalása november 
26-án volt Kiskunhalason. A bevo
nulás előtt a bíró a tárgyalást zárttá 
nyilvánította, így lapunk munkatár
sa nem tudott bejutni. Állítólag dé
lig tartott, amikor a tanácsvezető 
bíró bejelentette, hogy az ügy 
meghaladja a .kompetenciáját" és 
átadja a megyei bíróságnak.

Tóth Tamás, a sárszentmihályi 
polgármester, akinek vadász fiát 
Székesfehérvár mellett gyilkolták 
meg, több mint százezer aláírást 
gyűjtött össze és adott át a Parla

mentben a halálbüntetés visszaállí
tása ügyében. A polgármester te
lefonon hívta fel szerkesztőségün
ket és kérte, nyilvánosan köszönjük 
meg azoknak a vadászoknak, akik 
a lapunkban megjelent felhívására 
együttérzésüket fejezték ki és alá
írásukkal segítették munkáját.

Nagy sikerrel tartották meg a Fő
városi Állat és Növénykertben de
cember 21-én a VKE Matula prog
ramjának vad-karácsony ünnepsé
gét a gyerekek részére. A felnőtek- 
kel már nehezebb volt a helyzet, 
amint arról múlt havi lapszámunkban 
beszámoltunk. Mindezek ellenére 
több levélírónk gratulált az ötlethez 
és csatlakozásukról biztosítottak.

Magyarországon először ren
deztek retriever fajtaversenyt igazi 
vadászaton, Cserkeszőlőn, no
vember 8-9-én.
A bírálat „élesben" folyt a fajta jel
legének megfelelően a lövés utáni 
munkában. Két osztrák, egy szlo
vén, egy szlovák és hat magyar 
versenyző és kutyája nevezett, de 
az egyik magyar versenyző nem 
jelent meg, a szlovén versenyző a 
késői nevezés miatt csak verse
nyen kívül indulhatott. A vadásza

ton 37 kakas és 19 nyúl került terí
tékre. és csupán egyetlen szár- 
nyazott fácán veszett el. A sza
bályzatról. a tapasztalatokról, a faj
taismertetésről következő szá
munkban bővebben olvashatnak. 
Eredmények:
1. Kawanika Be Quick fekete lab- 
rador szuka, vezette: Stefanie 
Gföhler (Ausztria) CACIT, kitűnő I. 
minősítéssel.
2. Gáláns Chanel golden retrierver 
szuka vezette: Rácz István (H) (A 
kutya szlovák tulajdonban van) 
Res.CACIT, kitűnő II. minősítéssel.
3. Mindnight Sun Fair-Tale sárga lab- 
rador szuka, vezette: Gyárfás Ma
rianna (H), kitűnő III. minősítéssel.

HELYREIGAZÍTÁS:
Múlt havi lapszámunkba dr. Bőd 
Lajos „Könyvkriktika és könyvpiac* 
c. cikkébe sajnos két nyomdai hi
ba is csúszott. (MV 12. sz. 21. old.)
4. hasáb 2. bek. helyesen: ...„ki 
minek nem mestere, hóhéra az 
annak*.
4. hasáb 3. bekezdésben a szö
veg helyesen:....a vadászati kul
túra elemei'.
A hibákért a szerzőtől és az olva
sóktól elnézést kérünk.

KONYVELES, KONYVVIZSGALAT
(mérleg- és adóbevallás-készítés, APEH-ügyintézés) 

egyszeres és kettős könyvviteli szoftverek forgalmazása 
BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN is 

Vadászatban jártas szakember közreműködésével 
ECOFARM Kft. 1033 Budapest, Kazal u. 55. Tel.: 06-30/525-524

M IÉ R T  JÓ  A  V K E  T A G JÁ N A K  L E N N I?
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 32., telefon/fax: 06-74/309- 
609) 5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.

Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest, Frankéi L. u. 12., telefon: 2)2-2803, 
176-2154) az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videófilmjeinek árá
ból 20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár, Rákóczi u. 13.)

A Terraprint Kft. által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 
10% engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk szá
mát a megrendelőlapon feltüntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest, Tü
zér u. 43. fszt. 1., telefon: 344-2054).

Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termé
keiből a VKE-tagoknak (1027 Budapest. Horváth u. 2-12. II. em. 15., telefon: 201- 
8366).

Subaru, Mitsubishi, Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légru
gók javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende, 
Dózsa Gy. U. 201., telefon: 06*29/438-841).

Marék József (2000 Szentendre, Vasúti Villasor 5/A, telefon/fax: 06-26/311-342, 
üzlet: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.

Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest, Attila u. 129.. telefon: 175-2951) 10 
százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök 
kikészítéséből.

10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzító 
gyertyák, porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlő lapátok, 
levegő- és olajszűrők, vízpumpák. fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszí- 
jak, ékszíjak, vezérműgarnitúrák. bowdenek, lengéscsillapítók, ablakemelők stb.) vá
sárlására vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO 
Kft. 1149 Budapest, Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279,251-2226.

A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között a 11-es út, 38-as km kőnél) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest, Váci u. 
61.. telefon: 137-2902, tel./fax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kon
taktlencse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltáv
csövek) javítására 10 százalék kedvezményt ad.

Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika- Lőrinc Boltnak (1056 Bu
dapest. Fővám tér 6., telefon: 137-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsövek ja
vításánál lehet igénybe venni.

A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest, Kossuth L. u. 57., telefon: 
283-4432, vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvez
ményt ad.

Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441- 
029) által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szár
nyas és szőrmés vadbefogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazol
ványát felmutató vásárlóinaik.
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FŐNIX SPORT & VADÁSZBOLT
BUDAPEST IX., VÁMHÁZ KRT. 7. TEL.: 218-0293 
Vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak. 

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés. 
NIKE SPORTCIPŐK ÉS  SPORTRUHÁZAT

TRAVEL
A ConCorde Travel órófrm el értesíti a ko K e s  ofvasókal hogy tevékenységi köre repülőjegy-eladással b ő v ü t 
így ezentúl kom plett s z o k ta tá s s a l á ll utasai rendelkezésére. Vadászat, egyén  és társasutazások, va la rrm i üzleti és 
incenove utak szervezése me»%« ig é n / szerint kcctezö árú turista-, fle tv e  kénytím es utazást tw tosíJó business 
osztályú repülőjegyeket biztosítunk a világ minden pontjára és valamennyi légitársaságára.

Az alábbiakban ízelítőül néhány az aktuális repúlőjegyáralnkból:

ABUDHABí 115400- DENPASAR 129600.- LARNACA 49500.- PHO'JEIX 103500,-
AMSTERDAM 37 000.- DÜSSELDORF 45000.- LONDON 34 000.- RÓMA 48CC0 -S N
ATHÉN' u m - EDINBURGH 44 00?,- LOS ANGELES 81400- SAN FRANCISCO «  900-
ATLANTA 65COO- FIRENZE 500X - LSZAB0 N 55010,- SANGHAJ 134 K 0 ,-
AUCKLAND 2C6 COO- FRANKFURT 45000.- MADRO 47COO- SNGAPUR 120900.-
BANGKOK 122000.- HAMBURG 450X1- MANC'rESTER 41000- SYDNEY 168500-
BARCELONA 47 000- HELSíNM 39900.- MELBCORNE 1775C0 - SZÓFIA 32COO-
BEtfUT 60 5C0 .- HONGKONG 126400- MIAMI 70700.- STOCKHOLM 49COO.-SN
BERLIN 43 500.- HONOLULU 169000- MLÁNÓ 50 0X ,- STUTTGART 43500.-
BOSTON 63 400.- SZTAMBUL 450C0 ,- MONTREAL 85COO- TAIPEI 140 700-
BRÜSSSL 415C0 - JAKARTA 129 700- MÜNCHEN 35000.- TEHERÁN 109 000.-
CAPET0 WN 145 010- J0 H W ES81RG 120003.- NAJRCft 990CO.- TELAV1Y 59 000-
CHCAG0 66 K 0 .- KAIRÓ 47 000- NÁPOLY 50000.- T0 KK3 136300-
CLEVELAN0 85COO,- KÖLN 45000,- NEW YORK TOCOO- TORONTO 85000-
0 ALAS 78000- KOPPENHÁGA 41 000- ORLANDO TOOCO.- VACOUVER 11000D-
DAMASCUS S5 K 0 .- KvALA LUMPUR 135000.- OSLO 52000.- VARSÓ 40170.-
(XJ8 AI 1W K 0 .- KiWAíT 109000- PÁRIZS 3700J.-SN WASHINGTON 60000.-
DELHI 115 400.- LAGOS 96 000.- PEKIMG 126 400- ZÜRICH 43 5CO-

A fenti árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák!
AZ IRODÁNKBAN MEGVÁSÁROLT REPÜLŐJEGYEK ÁRÁBÓL 

5% KEDVEZMÉNYT ADUNK A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAI SZÁMÁRA! 
Irodánk nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök: 9.00- 17.00 . péntek: 16.00 

Cinünk: ConCoróe Travel. 1062 Budapest. Andrássy út 56.
T e l.:(3 M )  153-0935. 269-5448, Fax. (36 -1) 153-0417

VADÁSZAT
K Ö ZÉP-U K R A JN Á B A N

Teljes ellátással és kiszolgálással - Cserkaszy környékén - őzre, 
vaddisznóra és jávorszarvasra szervezünk egyéni és 4-6 vadász 
számára 1-7 napos vadászatokat.
Áraink rendkívül kedvezőek:

Őzbak 150 DM
Vadkan 300 DM
Jávorbika 350 DM

Szállás és ellátás naponta/személyenként 30 DM
Helyi közlekedés naponta/személyenként 20 DM
Jelentkezés és felvilágosítás: BÜK Kft. Telefon és fax: 06-1-341-4584.

• *v
Import-Export Kereskedelmi Kft. 

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGM AGASABB NAPI ÁRON! 

AZ ÖN PARTN ERE A *2** IMPORT-EXPORT 
K ERESK ED ELM I KFT. 

1181 BUDAPEST, BA RO SS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 
AUTÓTELEFON: 00-36-30/484-316 

NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

VADÁSZAT A BAKONYBAN
A program tartalmazza:

A: 1 gímbika 5 kg-ig + 1 tehén, vagy süldő, vagy 1 borjú és 1 őzsuta (3 
vadásznap - 2 éjszaka): B: 1 vadkan 16 cm-ig + 1 szarvastehén, vagy 1 
süldő és 1 őzsuta (3 vadásznap 2 éjszaka); C: 1 szarvastehén + 1 sül
dő, vagy 1 borjú és 1 őzsuta (2 vadásznap - 1 éjszaka)

Szállás I. osztályú panzióban 
Terepjáró, lovas fogat, vagy lovas szán használata. Róka ingyenes ejté
se. Minden vadászati szolgáltatás csomagár áfával: A: 190 000 Ft; B: 
150 000 Ft; C: 70 000 Ft.
Ha a vadásztató hibájából elmarad a vadászsiker, a program árából 
levonandó: gímbikánál 130 000 Ft. vadkannál 70 000 Ft, szarvastehén
nél 10 000 Ft, szarvasborjúnál 5000 Ft, őzsutánál 3000 Ft, süldőnél 9000 
Ft. Lada NIVÁHOZ és más terepjárókhoz vadszállítórács kapható. 
Jelentkezés: TAXUS GmbH H-8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. Le
vélcím: 8411 Veszprém-Kádárta Pf. 4. Telefon: 06-88/458-439. Fax: 06- 
88/458-440

F E G Y V E R U Z L E T
TRADE,

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választókban. 

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

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

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEG YVEREK , GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

É S  SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
SÖRÉTES TÖLTÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

1077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfö-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14.30
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Négy kerékmeghajtású 
d u p l a k a b i n o s

plck up
Rendkívül kedvező tartós 

bérleti és hitelkonstrukciók.

Automatikusan záródó 
első kerékagy 

Részlegesen önzáró 
differenciálmű 

Szervokormány, 
Clarion rádiós magnó 

Színezett üveg

Ajánlott kenőanyagok: O  S h e ll Az érvéitoztatés jogét fenntartjuk!

Baja Hiezl és Társa Kft. 79/326381, Békéscsaba Körösül Kft. 66/449-934. Budapest Nissan Rapid III. kér. 1/368-6075. AutóNéró 2 Kft. 
XII. kér. 1/202-3455. Nissan Rapid XIV. kér. 1/2206080, Nissan Koko Kft XX. kér. 1/285-5078. Nissan Délpest IX. kér. 1/216-1190. Tóth Frigyes 
Autóház Kft. XVIII. kér. 1/2904610, ESG Kft III. kér. 1/2504477. Debrecen OMP Autóház Kft 52/321-027. Dombóvár Stickl Autóház Kft. 
74/465047, Esztergom Nissan A8B Kft. 33/411-840, Gödöllő Áfósz-flszer Kft. 28/416-203, Gyöngyös Mátra Nissan Kft 37/507-010. 
Győr Vektor-Autó Kft. 96/314857. Hódmezővásárhely NIS£AR Kft. 62/346668, Kaposvár Nissan Kaposvár Kft. 82/311-500. 
Kecskemét, ESt Motors Kft 76/480592, Keszthely Nissan Keszthely 83/314099, Miskolc Váradi és Orosz GMK 46/412-435, 
Nagykanizsa Autómobil Center 93/310339, Nyíregyháza Nis-Sun Bt 42/402-348, Pécs SoutfvCar Kft. 72/215-970, Szeged, Gemmax- 
Autó Kft 62/474-433, Szekszárd Stick] Autóház 74/315-222, Székesfehérvár Komprex-C Kft. 22/310208, Szigetszentmiklós Euro-Niss 
Kft 24/452-439, Szolnok Omtec Kft 56/423̂ 30. Szombathely Bonus Kft. 94/313-983, Tata Nissan ABB Kft. 34/384890, Zalaegerszeg 
Pannonex Autóház Kft 92/316-945

NISSAN

M IN D EN  RENDBEN
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ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TEIJES 
VÁIASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

t t  /
VALLAIJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERVIZSGARA 

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

’TC&dá a n d  'K & ítá tó
H—2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 342-819 Fax: (36-27) 342-381 

Email: kcl:ath(g>m ail.digítel2C02.hu 
1998. ÉVI TAVASZI VADASZATOK:

Egy vízibivaly, egy vörösbivaly, négy vadkan vadászata Ausztráliában 
márciustól Ára: 6200.-USD fo (két vadász esetén repülőjeggyel együtt)

B. György magyar vadász fejtette a világranglista 2. legnagyobb vizibivaly bikáját! 
Zerge és tahr vadászat Uj-Zéland déli szigetén Hétnapos vadászai magashegyi 

táborban, június-július. Ára: 5600.-USD/fő (két vadász esetén repülőjeggyel együtt) 
Vízibivaly, zerge és tahr kombinált vadászata 

12 napos vadászat ára: 9900.-USD/fő.(két vadász esetén repülőjeggyel együtt) 
Tavaszi pézsmatulok vadászat Észak-Kanadában, március-április 

ötnapos vadászat ára: 3800,-USD/fő 
Trófeás alligátor vadászat Floridában A vadászat ára: 1800,-USD-től 

Nepáli és K ína i vadászati lehetőségek Nagyvad és apfóvad vadászati lehetőségek
Dél-Afrikai antilop vadászat 

5 vadásznap, 5 antilop és szárnyasok korlátlan mennyiségben. Ar: 2700,-USD/fő 
Dél-Afrikai vadásziskola 6 napos oktató-vadász program apa és gyermeke részére. 
Ár: 4500,-USD. Apa és gyermeke részére együtt, mely egy ajándékpuskát is tartalmaz 

tavaszi fekete medve vadászat 
USA-ban és Kanadában, cserkelve, lesről, hajtásban. Ar: 2500,-USD/főtől 

Egyedi igények szerinti vadászatok szervezését is vállaljuk a viláa bármely országába. 
Trófeák hazaszállítását díjazás ellenében, garanciával intézzúkk! 
Vadászíjjal vadászók részére különleges programok!

A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) és a helyi adókat.
TRÓFÉABÍRALAT 

A NEMZETKÖZI SZAFARI KLUB METODIKÁJA SZERINT 
Vállaljuk a vadászok és gyűjtők tulajdonában lévő. a világ bármely országából származó trófeák 

bírálatát, valamint az érmes és rekordméretű trófeák bejegyeztetését az SCI Rekordok Könyvébe. 
Vadászatszervező engedély száma: 149906/97 

SCI hivatásos trófeabírálói engedély száma: C0M#1002373
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2440 Százhalombatta, Vörös ma dg n. 40 
Tel./fa\: 06-23/359-158, 06-30&86-231
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VALÓDI TOLLAL BÉLELT 
KETTNER PARKA, lesre és 
cserkelésre egyaránt alkal
mas a hideg időben. A paten
tok alatt kétutas zippel, 

magasan záródó gallérral, 
lezippezhető bélelt kapuc
nival. A kapucnija, de
rékrésze és alja zsinór- 
összehúzóval véd a szél 
ellen. Többfunkciós 
zippes-patentos zse
bekkel. A felső anyaga 
és bélése pamut- 
polyester keverék.

Méret: 3=48/50;
4=52/54; 5=56/58; 
6=60.

Cikkszám:
60109 12 .900,-
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Központ. nagykereskedelem, 

csomagküldő szolgálat:

Kettner Nimród 
és Hajas Kft.

V  1214 Budapest, Rákóczi 

Ferenc u. 195-197., 
telefon/fax:

420-4940

A képen látható cikkek kaphatók csomagküldő szolgálatunkban, valamint szaküzleteinkben!
Budapest VI., Andrássy út 21. Tel.: 3510-300. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904. Tatabánya, Sztráda üzletsor. 
Tel.: (34) 312-476. Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040. Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523. Gyöngyös, 
Rózsa u.2. Tel.: (37) 311-898. Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u.9. Tel.: (62)312-782.


