
-  80 -

IRATOK A VADÁSZATI FELÜGYELET TÖRTÉNETÉHEZ.1945-1949 

dr. Nagy Domokos Imre

Korábbi okmánykozlésemben /OEE-EK XVII: 38-53/ már foglal
koztam a vadászati felügyelet történetével. Ezúttal kifejezet
ten olyan dokumentumokat válogattam össze, melyek általános ér
vényűek.

Első pillanatra ijesztőnek és logikátlannak tűnik, hogy
1945. október és 1949. február kozott négyszer szervezték át vagy 
szabályozták újra a vadászati felügyelet működését. /:1, 2/a-c,
4, 6, 7, 10, 11. dók.:/ A nehézségekről csak igen visszafogottan 
tettek /tehettek?/ jelentést. /:3, 5, 8. dók.:/ A tényleges fel
ügyeleti tevékenységen túl számos egyéb feladatot is a vadászati 
felügyelőkre bíztak. Az 1989-ben már említetteken kivül - Nimród 
előfizettetése, szavatossági biztosítás intézése - ilyen, az egyéb
ként a mai ember számára már nonszensz, vadászati munkaversenyek 
ügye is. /:9. dók.:/

Ha megnézzük a vadászati felügyelők feladatait /:4 és 10. 
dók.:/ az a vélemény alakul ki bennünk, hogy ennyi feladatot be
csületesen nem lehetett ellátni. De érdekelt ez valakit akkor? És 
ha érdekelt, mit tehetett ellene? Ugyanis az átszervezések sora 
beleillik abba az etatista folyamatba, amely a pártállam létrejöt
tét készítette elő, s végső soron minden probléma megoldását az 
ellenőrzés fokozásától remélte.

A mai kutatóban azonban óhatatlanul felmerül az a gondolat, 
hogy mennyibe is kerülhetett ez a sok átszervezés. És nyertek-e 
annyit a szolgálat - állítólagos - ésszerűsítésével, amennyit el
vesztettek azzal, hogy a munkatársak még bele sem dolgozhatták 
magukat új feladataik ellátásába, máris j5tt az újabb átszervezés?

így lehetett egy alapjaiban jó elgondolás megvalósítását el
rontani .

Az iratok lelőhelye: Pest megyei Levéltár: Pest-Pilis-Solt- 
Klskun vármegye vadászati felügyelőjének iratai.
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1 .

1945. október 24.
FM körlevél valamennyi főispánnak a vadászati felügyelők 

megbízatásáról

Magyar Földmívelésügyi Minisztérium 
142.708/1945. XII.2. ü.o.

Tárgy: Vadászati felügye
lők megbízatása

Valamennyi vármegye és thj. város főispánjának
Székhelyén

Értesítem Főispán Urat, hogy a vadászat szabályozása tárgyá
ban kiadott 4640/1945. M.E. számú rendelet 10. §-ának /2/ bekez
dése alapján a vadásztársaságok ellenőrzésére, a vadtenyésztés és 
a vadászat előmozdításéra vármegyei, illetve járási vadászati fel
ügyelőket alkalmaztam. A felügyelők feladatkörét a 4640/1945. M.E. 
sz. rendeletben /:Magyar Közlöny 76. szám:/ és a 142.600/1945.
F.M. sz. rendeletben /:Magyar Közlöny 145. sz.:/ foglalt teendők 
ellátása, valamint mindazok a teendők képezik, amelyekkel őket e- 
setenként megbízom.

A vármegyei vadászati főfelügyelő a 4640/1945. M.E. sz. ren
delet 10. §-ának /5/ bekezdésében előírt fogadalom letétele után 
Főispán úrnál jelentkezni fog, amikoris a járási felügyelők név
jegyzékét Főispán Úrnak át fogja adni.

A hivatkozott rendelet 1. §-ának fi/ bekezdése értelmében a 
magyar államra átszállt vadászati jog hasznosítására, a vadászat 
okszerű gyakorlására, és az okszerű vadgazdálkodásra a fennforgó 
igen fontos közgazdasági és közellátási érdekekre tekintettel 
nagy súlyt helyezek, miért is felkérem Főispán Urat, hogy a vadá
szati felügyelőket működésükben támogatni szíveskedjék.

Budapest, 1945. évi október hó 24-én.

A miniszter rendeletéből: 
Nojses Andor s.k. 
miniszteri tanácsos.
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A kiadmány hiteléül:
Szelóotky Dezső
ny. min, shiv. igazgató

Hátlratilag:

Magyar Földmívelésügyi 
Minisztérium 
142.708/1945. XII.2.Ü.O

Tárgy: Vadászati 
felügyelők meg
bízatása

Valamennyi vármegyei vadászati 
főfelügyelőnek

Székhelyén

Valamennyi vármegye és thj. város főispánjához intézett 
leiratom másolatát tudomásulvétel végett csatoltan megküldöm.

Felhívom, hogy a vármegye alispánja előtt történt fogadalom
tétel után a működési területe szerint illetékes főispánnál ^ f ő 
ispánoknál:/ jelentkezzék, és a járási vadászati felügyelők név
jegyzékét nyújtsa át.

Budapest, 1945. évi október hó 24-én.

A kiadmány hiteléül:
Szelóotky Dezső
ny. min. shiv. igazgató.

+

Sokszorosított körlevél, bélyegző nélkül. A segédhivatali tiszt
viselő neve nehezen olvasható.
Kezelési feljegyzések:

Érk. 1945. október 30.
Tudomásul
Bp. 1945. október 30.
M
a/a

Jelzete: 39/1945.

A miniszter rendeletéből: 
Mojses Andor s.k. 
miniszteri tanácsos.
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2/a-c.
A gazdasági felügyelet szerveihez intézett FM körleve

lek és a vadászati főfelügyelőkhöz intézett leirat

2/a
1945. november 3.

Tárgy: Vadászati felügye
lők működésének tá
mogatása és ellenőr
zése

Melléklet: 4 drb.

Valamennyi kerületi magyar állami gazdasági 
főfelügyelőnek

Székhelyén

értesíteni Főfelügyelő Urat, hogy a vadászat szabályozása 
tárgyában kiadott 4640/1945. M.E. sz. rendelet 10. §-ának /2/ 
bekezdése alapján vármegyei, illetve járási vadászati felügyelő
ket alkalmaztam. A felügyelők feladatkörét a 4640/1945. M.B. sz. 
rendeletben /:Magyar Közlöny 76. szám:/ és a 142.600/1945. F.M. 
számú rendeletben /:Magyar Közlöny 145. szám:/ foglalt teendők 
ellátása, valamint mindazok á teendők képezik, amelyekkel őket 
esetenkint megbízom.

A vadászati felügyelők a vármegyei, illetve járási székhe
lyeken fognak működni. Hivatali helyiségeiknek a gazdasági felü
gyelőségek hivatali helyiségeihez hasonló módon leendő biztosítá
sa ügyében intézkedtem.

A vadászati felügyelői teendők pontos és zavartalan ellátá
sára a 4640/1945. M.E. sz. rendelet 1. §-ának /!/ bekezdése ér
telmében a magyar államra átszállott vadászati jog minél előnyö
sebb hasznosításához, a vadászat okszerű gyakorlásához, és az ok

Magyar Földmívelésügyi 
Miniszter 

142.714/1945. sz.
XII.2.
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szerű vadgazdálkodáshoz fűződő Igen fontos közgazdasági és közel
látási érdekekre tekintettel nagy súlyt helyezek, miért is felhí
vom Főfelügyelő Urat, hogy alkalmi kiszállásai során - a szorosan 
vett szakszempontból való ellenőrzést kivéve, melyet vadászati 
ügyosztályom útján kívánok gyakorolni - a vadászati felügyelőket 
is ellenőrizze, és észleleteiről tegyen hozzám jelentést. Vizsgá
latai során főleg az ügykezelésre, a hivatalos idő betartására, a 
kiszállások teljesítésére és a nevezettek általános magatartásá
ra terjeszkedjék ki. Az ellenőrzés egyöntetűvé és hatékonyabbá 
tétele céljából a vadászati felügyelőket a szükségeshez képest ér
tekezletre hívhatja össze.

A vármegyei gazdasági felügyelőségekhez intézett leiratomat, 
továbbá a járási és vármegyei vadászati felügyelők részére kiadott 
megbízólevél egy-egy példányát és a vármegyei vadászati főfelügye
lők névjegyzékét csatoltan megküldöm. A járási vadászati felügye
lők névjegyzékét a vármegyei vadászati főfelügyelő fogja Cím ren
delkezésére bocsátani.

Már most megjegyzem, hogy a' vadászati felügyelők működésének 
ellenőrzését a később kinevezendő kerületi vadászati főfelügyelő
re kívánom bízni, tehát Főfelügyelő Úrnak fenti megbízása átmeneti 
jellegű.

Budapest, 1945. november 3.
A miniszter rendeletéből: 
dr. Mojses Andor s.k. 
miniszteri tanácsos.

A kiadmány hiteléül:
Szelóotky Dezső 
min. shiv. igazgató.
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2/b
1945, november 3

Magyar Földmívelésügyi 
Miniszter 

142.714/1945. sz.
XII.2.

Tárgy: Vadászati felügye
lők működésének tá
mogatása és ellenőr
zése

A vadászat szabályozása tárgyában kiadott 4640/1945. M.E. 
sz. rendelet 10. §-ának /2/ bekezdése alapján a vadásztársaságok 
ellenőrzésére, a vadtenyésztés és a vadászat előmozdítására vár
megyei, illetve járási vadászati felügyelőket alkalmaztam. A fel
ügyelők feladatkörét a 4640/1945. M.E. sz. rendeletben /:Magyar 
Közlöny 76. szám:/ és a 142.600/1945. F.M. sz. rendeletben /:Ma- 
gyar Közlöny 145. szám:/ foglalt teendők ellátása, valamint mind
azok teendők képezik, melyekkel esetenkint megbízom.

A vadászati felügyelők a vármegyei, illetve a járási székhe
lyeken fognak működni. Hivatali helyiségükben a gazdasági felügye
lőségek hivatali helyiségeihez hasonló módon leendő biztosítása 
ügyében intézkedtem.

A 4640/1945. M.E.sz. rendelet 1. §-ának /l/ bekezdése értel
mében a magyar államra átszállt vadászati jog minél előnyösebb 
hasznosítására, a vadászat okszerű gyakorlására és az okszerű vad- 
gazdálkodásra a fennforgó igen fontos közgazdasági és közellátási 
érdekekre tekintettel nagy súlyt helyezek, miért is felhívom, hogy 
a vadászati felügyelőket működésükben minden rendelkezésére álló 
eszközzel támogassa, és a járási gazdasági felügyelőket is hason
ló értelemben utasítsa.

Budapest, 1945. november 3.
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A miniszter rendeletéből: 
dr. Nojses Andor s.k. 
miniszteri tanácsos.

A kiadmány hiteléül:
Szelóotky Dezső 
Min. shiv. igazgató.

2/c
1945. november 3.

Magyar Földmívelésügyi Tárgy: Vadászati felügyelők 
Miniszter működésének támoga- 

142.714/1945. sz. tása és ellenőrzése
XII.2. Melléklet: 2 drb.

Valamennyi vármegyei vadászati
főfelügyelőnek,

Székhelyén

A kerületi gazdasági főfelügyelőkhöz, valamint a vármegyei 
gazdasági felügyelőségekhez intézett rendeletem másolatát tudomá
sul azzal küldöm meg, hogy az abban foglaltakról a járási vadásza
ti felügyelőket tájékoztassa.

Felhívom egyben, hogy a járási vadászati felügyelők névjegy
zékét az illetékes kerületi magyar állami gazdasági főfelügyelő
nek haladéktalanul küldje meg.

Budapest, 1945. november 3.
A miniszter rendeletéből: 
dr. Mojses Andor s.k. 
miniszteri tanácsos.

A kiadmány hiteléül:
Szelóotky Dezső 
min. shiv. igazgató.
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Mindhárom irat sokszorosított körlevél, bélyegző nélkül. A segéd
hivatali tisztviselő vezetékneve valamivel olvashatóbb, mint az 1. 
dokumentumnál•
Kezelési feljegyzések;

Érk. 1945. DEC.22. /Dátumbélyegző/
Tudomásul
Bp. 1945. XII. 22.
M
a/a

Jelzete: 239/1945.

3.
1946. május 20.

Maczkó András vármegyei vadászati főfelügyelő jelentése 
az átszervezés okozta nehézségekről

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegyei Vadászati Felügyelősége# Budapest 
175/1946.vvf. Tárgy: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegyei

Vadászati Felügyelőségnél kise
gítő munkaerő alkalmazása

Földmívelésügyi Minisztériumnak,
V/3. ügyoszt.

B u d a p e s t

A vadászati felügye1ők létszámcsökkentésével kapcsolatban a 
vármegye területén alkalmazott vadászati felügyelők jövőjének 
biztosításának /sic! - NDI/ céljából néhány járási vadászati fel
ügyelőt a telepítéshez rendeltek át. A vadászterületek bérbeadá
sának jóváhagyásával és a területek ellenőrzésével a munka annyi
ra megszaporodott, hogy a vármegyei vadászati felügyelő irodai 
munkáit nem képes egyedül ellátni, annál is inkább, mert a megvál
tozott körülmények miatt a járási vadászati felügyelők munkáját 
neki kell ellátni.
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Fentieknél fogva tisztelettel kérem Miniszter Urat részemre 
egy irodai kisegítő felvételét engedélyezni szíveskedjék.

Budapest, 1946. május 20.
Maczkó András 

vármegyei vadászati főfelügyelő 
+

Gépirt másolat. A válasz nem ismeretes.
Kezelési feljegyzés: 

a/a
Jelzete: 175/1946.vvf.

4.
1946. június 22.

PM rendelet a körzeti vadászati felügyelőségek létre
hozásáról

Magyar Földmívelésügyi Miniszter Tárgy: Vadászati felügyelő-
162.197/1946. V.3. ségek átszervezése

Valamennyi Vármegyei Vadászati Felügyelőségnek
Székhelyén

A vadászati felügyelői szolgálat hatékonyabbá tétele és az 
egyes vadászati felügyelőségek ellenőrzésére az országot hét ellen
őrzési körzetre kívánom felosztani.

1./ központi ellenőrzési körzet, magában foglalja Pest-Pilis- 
-Solt-Kiskun, Nógrá<j-Hont és Bács-Bodrog vármegyéket;

2./ északi ellenőrzési körzet, magában foglalja, Heves, Bor- 
sod-Gömör, Abaúj-Torna és Zemplén vármegyéket;

3./ kelet-Magyarországi ellenőrzési körzet, magában foglalja 
Szabolcs, Szatmár-Bereg, valamint Hajdú vármegyeéket;

4./ déli és délkelet-Magyarországi ellenőrzési körzet, magá
ban foglalja Csongrád, Csanád, Békés, Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyéket;
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5./ dél-Dunántúli ellenőrzési körzet, magában foglalja So
mogy, Baranya és Tolna vármegyéket;

6./ nyugat-Dunántúli ellenőrzési körzet, nagában foglalja 
Zala, Vas, Sopron és Győr-Moson vármegyéket;

7./ kelet-Ounántúli ellenőrzési körzet, magában foglalja 
Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyéket.

Fentiekkel kapcsolatban az 1. körzetben az ellenőrzési teen
dők ellátásával Maczkó András vármegyei vadászati főfelügyelőt, 
állandó helyetteséül pedig, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye terü
letére is P. Horváth Aladár vadászati felügyelőt; a 2. ellenőr
zési körzetre vonatkozólag az ellenőrzési teendők ellátásával 
Frank Iván Heves vármegyei vadászati főfelügyelőt, Heves várme
gyére vonatkozó állandó helyettesítésével pedig Simáciusz László 
vadászati felügyelőt, a 3. körzet ellenőrzésével Szakolyi Iván 
Szabolcs várnegyei vadászati főfelügyelőt, a 4. ellenőrzési kör
zetre vonatkozóan az ellenőrzési teendők ellátásával Ptéray László 
Csongrád vármegyei vadászati főfelügyelőt bízom meg. Nevezettet 
egyidejűleg megbízom Jász-Nagykun-Szolnok és Csanád vármegyék te
rületére vonatkozóan a vármegyei vadászati felügyelői teendők el
látásával is. Az 5. körzetre vonatkozó ellenőrzési teendők ellá
tásával Goszthonyi Géza Somogy vármegyei vadászati főfelügyelőt; 
a 6. körzet ellenőrzési teendők ellátásával Réthy Gyula Zala vár
megyei vadászati főfelügyelőt; és a 7. körzet ellenőrzési teendői
nek ellátásával pedig Muzsay János Fejér vármegyei főfelügyelőt 
bízom meg, azzal, hogy ezen megbízatásuk eddigi beosztásukat és 
szolgálati helyüket nem érinti.

Bástyay Lóránt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei vadászati fő
felügyelőt eddigi beosztása alól felmentem, és egyidejűleg megbí
zom Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és Szolnok megyei város terüle
tére vonatkozóan a vármegyei vadászati felügyelőség vezetőjének 
állandó helyettesítésével.

Budapest, 1946. évi június hó 22-én.
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A miniszter rendeletéből 
Szendy-Moldován László s.k. 
miniszteri tanácsos.

A kiadmány hiteléül: 
olvashatatlan aláírás 
min. shiv. főtiszt.

+

Sokszorosított korlevél, a papírtakarékosság jegyében 1-es sor
távolsággal írva. Bélyegző nincs. A helyesírási hibákat /pl. kör
zet/ és a bizonytalan központozást kijavítottam, a fogalmazás
belieket nem. Ugyancsak eredeti alakban hagytam a szövegben a 
rosszul írt vezetékneveket. Ezek helyesen Goszthony és Bástyái. 
Kezelési feljegyzések:

Érk. 1946. JUL. 3. /dátumbélyegző/
Tudomásul
Bp. 1946. VII. 3.
M
a/a

Jelzete: 221/1946. vvf.

5.
1946. július 30.

Maczkó András vadászati főfelügyelő jelentése a várme
gyei vadászati felügyelet átszervezéséről

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye vadászati felügyelősége 
231/1946.vvf. Tárgy: Pest vm-i járási vadá

szati felügyelőségek 
átszervezése

Magyar Földmívelésügyi Minisztérium 
Vadászati Ügyosztályának

B u d a p e s t
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A Magyar Földmívelésügyi Miniszter Ur 162.457/1946. V.3. sz. 
rendeletével elrendelte a vadászati felügyelők létszámcsökkenté
sét. Ezzel kapcsolatban tisztelettel jelentem, hogy Pest vármegye 
területén a "B"-listától függetlenül 6 járási vadászati felügye
lő lett elbocsátva. Ennek következtében a felügyelők nélkül maradt 
járásokat más járásokkal kellett összevonni, melynek során a já
rási felügyelőségek Pest megyében az alábbiak szerint alakultak 
ki.
I. számú vadászati járás.

Székhelye: Aszód. A vadászati járás áll: az aszódi, nagy- 
kátai és váci járásokból. Járási vadászati felügyelő:
Kemecsei Lajos.

II. számú vadászati járás.
Székhelye: Gödöllő. A vadászati járás áll: a gödöllői, mo- 
nori és abonyi járásokból, valamint Cegléd megyei városból. 
Járási vadászati felügyelő: Oudinszky Pál.

III. számú vadászati járás.
Székhelye: Szentendre. A vadászati járás áll: a buda-környé- 
ki, ráckevei és szentendrei járásokból. Járási vadászati 
felügyelő: Csákány Kálmán.

IV. számú vadászati járás.
Székhelye: Kecskemét. A vadászati járás áll: kiskunfélegy- 
házai járásból, Kecskemét tvhj. város és Nagykoros megyei 
városokból. Járási vadászati felügyelő: Fejtő János.

V. számú vadászati járás.
Székhelye: Kunszentmiklós. A vadászati járás áll: az alsó- 
dabasi, dunavecsei és kunszentmiklósi járásokból. Járási va
dászati felügyelő: dr. Végh István.

VI. számú vadászati járás.
Székhelye: Kalocsa. A vadászati járás áll: a kalocsai és 
kiskőrösi járásokból, valamint Kiskunhalas megyei városból. 
Járási vadászati felügyelő: Rábel Vilmos.
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Tisztelettel jelentem, hogy fenti beosztásról az illetékes 
vadászati felügyelőket értesítettem, és utasítottam őket, hogy 
új beosztásukat vegyék át.

Budapest, 1946. július 30.

Maczkó András 
vármegyei vadászati főfelügyelő 

+

Gépírt tisztázat másolati példánya. Néhány elütést és elírást 
kijavítottam.

Az I. járás székhelyének eredetileg Nagykáta volt beírva, 
utólag kézzel javították át Aszódra.
Kezelési feljegyzés: 

a/a
Jelzete: 231/1946.vvf.

6 .
1946. november 30.

FM körlevél a vadászati felügyelet átszervezési időpont
jának eltolódásáról

Magyar Földmívelésügyi Miniszter
V.4. Vadászati ügyosztálya

Valamennyi vármegyei vadászati főfelügyelőnek
Székhelyén

A járási vadászati felügyelőkkel is leendő közlés végett ér
tesítem Főfelügyelő Urat, hogy a vadászati felügyelőknek a M. All. 
Erdőgazdasági Özem által leendő szerződtetése a vadászati ügyosz
tályon kivül álló technikai okok miatt előreláthatólag csak decem
ber 9. táján történhetik meg, épen /sic-NDl/ ezért minden fizetés
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kiutalási kérelem fenti időpont előtt felesleges és hiábavaló.
Nyomatékosan figyelmeztesse a járási vadászati felügyelő

ket, hogy a Málerd-el /sic-NDl/ megkötött szerződés másodpéldá
nyát postafordultával küldjék vissza, mert a fizetés csak az ösz- 
szes szerződés másodpéldányok beérkezése után utalható ki. 

Budapest, 1946. évi november hó 30-án.
A miniszter rendeletéből 
Ferenczy Tibor s.k. 
ii.áll.gazdasági felügyelő

A kiadmány hiteléül:
Michalovszkyné
min.shiv.irodasegédtiszt.
Kőrbélyegző: MAGYAR FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER /a címer nem vehető 

ki/.
Gépírt másolati példány.
Kezelési feljegyzések:

Érk. 1946. DEC.2. /dátumbélyegző/
Valamennyi j . vadászati 
felügyelő értesítve.
Bp. 1946. XII. 2.
M
a/a

Jelzete: 266/1946

7.
1946. december 27.

FM rendelet a vadászati felügyelet újabb átszervezéséről

Magyar Földmívelésügyi Miniszter
163.381/1946. V.4.sz. Tárgy: A vadászati felügye

lői szolgálat szabá
lyozása
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A Magyar Állami Erdőfelügyelőségeknek, Vármegyei 
Vadászati Felügyelőségeknek, továbbá a Mállerd Köz
ponti Igazgatóságának és Erdőigazgatóságainak,

Székhelyükön

Az ország vadászati igazgatásának és vadgazdálkodásának ha
tékonyabbá tétele céljából a Mállerd Központi Igazgatóságának ja
vaslata alapján és vele egyetértően a vadászati felügyelői szol
gálatot az alábbiakban szabályozom:

A vadászati felügyelők feladatköre egyfelől a vadászati igaz
gatás körébe, másfelől a vadászati kezelés körébe eső tennivalók 
ellátására terjed ki.

A vadászati igazgatás feladatait a vármegyei vadászati felü
gyelő látja el.

A vadászati kezelés körébe eső tennivalók ellátása a Mállerd 
erdőigazgatóságaihoz beosztott vadászati felügyelők feladata. Mind 
az igazgatás, mind a kezelés körében foglalkoztatott vadászati fel
ügyelők egyaránt a Mállerd alkalmazottai.

Az alábbiakban I. alatt az igazgatás, II. alatt a kezelés kö
rében irányadó rendelkezéseket állapítom meg.

I .

A vármegyei vadászati felügyelők működési területe az erdő
felügyelőségek működési területével azonos.

A vármegyei vadászati felügyelők feladatkörét általában a va
dászat szabályozása tárgyában kiadott 4640/1945. M.E. sz. rende
let /:megjelent a Magyar Közlöny 1945. évi július 14-1 76. számá
ban:/, valamint ennek a rendeletnek végrehajtása tárgyában kiadott 
142.600/1945. F.M. sz. rendelet /:megjelent a Magyar Közlöny 1945. 
évi október 6-i 145. számában:/ szabályozza.

E rendelet alapján a vármegyei vadászati felügyelők feladat
köre az alábbi:
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1./ A vármegyei vadászati felügyelő figyelemmel kíséri mind
azokat a jelenségeket, amelyek a vadtenyésztést, a vadállomány 
védelmét és a vadászati jog gyakorlását érintik.

2./ Megfigyelései eredményéről minden hó 10-éig, és a szük
séghez képest esetenként is jelentést tesz hozzám.

3./ Kivételes vadlelövési kérelmekről, esetleg a vadlelövési 
keret megállapításáról az erdőigazgatóság meghallgatása után vé
leményt nyilvánít és javaslatot tesz hozzám.

4./ Vadászati kihágási ügyekben szakképviselőként közremű
ködik.

5./ Vadászati kérdésekben a hatóságoknak szaktanáccsal, vé
leménnyel és javaslattal szolgál.

6./ A vadásztársaságokról és a vadásztársaságok tagjairól 
nyilvántartást vezet. Ellenőrzi, hogy a vadásztársaságok tagjai
nak száma a bérelt területekhez viszonyítva a rendeletben foglal
taknak megfelelő legyen.

7./ Ellenőrzi, hogy minden vadászterületnek a vonatkozó ren
deletekben megállapított számú és lehetőségek szerint vizsgázott 
vadőre legyen. Gondoskodik arról, hogy a vadásztársaságok vadőrei 
alkalmaztatásuk kezdetén megeskettessenek, vagy fogadalmat tegye
nek; a vadőrökről nyilvántartást vezet, és azokat minősíti, hogy 
kívánságra szakszerű és igazságos véleményt adhasson bármelyik 
vadőrről.

8./ A fegyvertartási engedélyek iránt benyújtott kérvényeket 
láttamozza, és megokolt javaslatot tesz az engedély kiadása vagy 
megtagadása iránt.

9./ Gondoskodik arról, hogy a vadászjegytulajdonosok a köte
lező szavatossági biztosítást megkössék.

10./ A lehetőség szerint résztvesz a vadásztársaságok közgyű
lésein, és szaktudásával támogatja a vadásztársaságokat.

11./ Időnként a vadásztársaságokat egybehívja, egy-egy elő
adás keretében vadászfegyverekről, valamint lőszer ismeretekről,
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tilalmi időkről, duvadak irtásáról, esetleges kormányrendeletek
ről vagy egyéb jogszabályokról, általában a vadászat körébe eső 
időszerű kérdésekről tájékoztatást ad.

12./ A vármegyei vadászati felügyelő köteles a lőszerkeres
kedők által vezetett lőszerkiadási napló helyességét is ellen
őrizni, és a szabálytalanságokat felettes hatóságának, valamint a 
rendőrhatóságnak is bejelenteni.

13./ A vadkárbecslő bizottságban a 4640/1945. M.E. rende
let 19. §-ának megfelelően közreműködik.

Belső irodai munkája keretében iktatókönyvet vezet, a beér
kező iratokból és a kiadott ügydarabok másolataiból álló irattá
rat rendben tartja.

Belső irodai szolgálat idején a vármegyei vadászati felügye
lői kar az erdőfelügyelőségek hivatali személyzetével azonos idő
ben köteles hivatalos órát tartani.

A vármegyei vadászati felügyelő hivatalos helyisége az erdő
felügyelőség hivatalos helyiségével azonos, segédhivatali tenni
valóit az erdőfelügyelőség segédszemélyzete köteles ellátni.

A vadászati felügyelőségek mindennemű dologi kiadását /pos
ta, távbeszélő költség, stb./ az erdőfelügyelőségek részére bizto
sított dologi kiadások összegéből kell fizetni.

A vadászati felügyelő az erdőfelügyelőnek nem alárendelt kö
zege, és így rendeletet vagy utasítást kizárólag tőlem fogadhat 
el.

A vármegyei vadászati felügyelő havonként később megállapí
tandó utazási hitelkeret határain belül a bérbeadott vadászterüle
tek hatósági ellenőrzése céljából külszolgálatot is köteles telje
síteni. A külszolgálat alkalmával különös figyelemmel kíséri a 
vadszaporodást, a vadőrök működését, a vadásztársaságok vadvédel
mi berendezéseinek létesítését, valamint a természettudomány kö
rébe tartozó jelenségeket.

Kiszállásairól munkanaplót vezet, és pontosan beszámol ar
ról, hogy külszolgálatát hol töltötte, mivel foglalkozott, mikor
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indult, és mikor érkezett vissza. A munkanapiét mindig hozzáfér
hető helyen kell tartani, és úgy kell vezetni, hogy központi el
lenőrző közegem a vadászati felügyelő távollétében is megálla
píthassa a kiszállás helyét, az indulást és a várható érkezés i- 
dőpontj át.

A hivatalos kiszállásokról az erdőfelügyelőkhöz hasonlóan 
hivatalos utiszámlát nyújthat be, az utiszámlát minden hónap 10-ig 
hozzám kell felterjeszteni.

A vármegyei vadászati felügyelő az erdőfelügyelő erdőgazdál
kodási felügyeletéhez hasonló módon az erdőigazgatóságok vadásza
ti irányú működése felett felügyeletet gyakorol, azonban rendele
tet vagy utasítást az erdőigazgatóságoknak nem adhat, hanem eset
leges észrevételeit az erdőigazgatóságokkal közli, és amennyiben 
az erdőigazgatóságok a netán előforduló szabálytalanságok vagy 
visszásságok megszüntetése iránt nem intézkednének, azt a vadásza
ti felügyelő hozzám köteles bejelenteni.

II.
A fentebb megjelölt felügyeleti és igazgatási jogkörön kivül 

eső azon ügyek, amelyek a vadászterületek kezelésével és a vadgaz
dálkodással kapcsolatosak, a Magyar Állami Erdőgazdasági özeinek 
hatáskörébe tartoznak.

A Mállerd ezt a feladatát az erdőgazdaságokhoz beosztott va
dászati felügyelők útján látja el, akik vagy az erdőigazgatóság 
székhelyén, vagy az erdőigazgatóság által kijelölt más helyen - 
mint székhelyen - működnek.

Az erdőigazgatóságok vadászati irányú ténykedése főképen a 
haszonbérleti szerződések pontos megtartásának ellenőrzéséből és 
a vadászati haszonbérek behajtásából áll. A vadászhaszonbérleti 
szerződés ellenőrzésén felül az erdőigazgatóságok gondoskodni tar
toznak arról, hogy a haszonbérbeadásra kerülő vadászati jog a vo
natkozó rendeleteknek megfelelően nyilvános árverésen haszonbérbe 
adassék.
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Az árverések jegyzőkönyvét és a szerződéseket jóváhagyás vé
gett hozzám kell felterjeszteni. A jóváhagyott és az ezt tanúsí
tó záradékkal ellátott szerződéseket az erdőigazgatóságok a va
dásztársaságokhoz juttatják el, a szerződés egy-egy példányát il
letékkiszabás céljából a pénzügyigazgatósághoz küldik el, egy má
solati példányt pedig saját irattárukban őriznek meg.

A vadászterületeken ellenőrzik, hogy a vadászati területeket 
a vonatkozó rendeleteknek megfelelően jelölték-e ki, és a vadvé
delmi területek védettsége kellően biztosítva van-e?

Az állami fenntartott területeknek /rezervációknak/, termé
szetvédelmi területeknek állagát és jellegét megőrzik és megőriz
tetik. Az itt végzett megfigyelésekről a Mállerd központi igazga
tóságának, de kívánság szerint egyes tudományos intézménynek is 
jelentéseket küldenek.

A nem vizsgázott vadőrök részére vizsgára való előkészítő 
tanfolyamot tartanak.

A Mállerd erdőigazgatóságokhoz beosztott vadászati felügye
lők hivatalos kiszállásaik alkalmával az erdőigazgatóságok sze
mélyzetéhez hasonló módon az erdőigazgatóságokhoz utiszámlát 
nyújthatnak be, dologi kiadásaikat is az erdőigazgatóságok vise
lik.

Egyben felhívom a Mállerd központi igazgatóságát, utasítsa 
az erdőigazgatóságokat, hogy a vadászhaszonbérleti szerződések 
pontos megtartása felett szigorúan őrködjenek, és az észlelt sza
bálytalanságokat, ha azok működési területükön kívül esnek is, 
azonnal jelentsék.

Jelen rendeletemmel a kerületi vadászati felügyelőségek szer
vezésére, valamint a vadászati felügyelőségek számadás vezetése 
tárgyában kiadott rendeleteim hatályukat vesztik.

Végül nyomatékosan figyelmeztetem Címet, hogy fenti rendele- 
teimhez szigorúan alkalmazkodjék, mert annak megtartását központi 
közegeimmel is ellenőriztetni fogom.

Budapest, 1946. december 27.
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A miniszter helyett: 
Donáth Ferenc s.k. 

államtitkár
A kiadmány hiteléül 
olvashatatlan aláírás 
min.shiv. irodafőtiszt

Sokszorosított korlevél, kiemelések az eredetiben.
Kezelési feljegyzések:

Érk. 1947. JAN. 3. /dátumbélyegző/
Tudomásul
Bpest, 1947. I. 3.
M
a/a

Jelzete: 2/1947 vvf.

8.
1947. április 10.

A Vármegyei Vadászati felügyelő jelentése az erdőigazgató
ságok vadászati vonatkozású működéséről

Vármegyei Vadászati Felügyelőség 
Budapest

54/1947. vvf.szám Tárgy: Jelentés az erdőigazgató
ságok vadászati ténykedé
séről

A Magyar Földmívelésügyi Minisztérium Vadászati 
Ügyosztályának,

B U D A P E S T

A vadászati felügyelői szolgálat szabályozásáról kiadott 
163.381/1946.V.4.sz. rendelete 13. pont 10-ik bekezdése értelmé
ben tisztelettel jelentem az alábbiakat:
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A budapesti állami erdőigazgatóság minden vadászattal kap
csolatos ügyet a legnagyobb jóakarattal és hozzáértéssel intézi.
A beosztott üzemi felügyelők érdekeit szemelőtt tartja, s azok 
illetményeinek kifizetését szabályszerűen eszközli.

Ugyanez sajnos nem mondható el a szegedi állami erdőigazga
tóságról. Itt az illetmények kifizetése korül visszásságok mutat
koznak. Ezen erdőigazgatóság alá beosztott vadászati felügyelők 
illetményeiket január 15-től kapják csak. 1946. december 1 - 1947. 
január 15-ig terjedő időre a mai napig sem kapták meg illetményei
ket. Ozemi pótlékot nem fizet az erdőigazgatóság annak ellenére, 
hogy az egész ország területén máshol mindenütt kapják az üzemi 
pótlékot. Az utiszámlákat hiába adják be a felügyelők, azokból 
még egy fillér sem lett kiutalva.

Kiskunhalasra kirendelte Szoboszlai Aladár erdőmérnökSt vadá
szati felügyelőnek, pedig ott Rábel László vadászati felügyelő 
működött, s ott a legnagyobb rendet teremtett, ezzel szemben fel
ügyelet nélkül hagyta Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós és Dunave- 
cse járásokat.

Budapest, 1947. április hó 10-én.

Maczkó András 
vm. vadászati főfelügyelő

Gépírt másolat.
Kezelési feljegyzés:

a/a
Jelzete: 54/1947. vvf.
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9.
1948. április 12.

FM utasítás a vadgazdálkodási munkaverseny szervezésé
vel kapcsolatban

Földmívelésügyi Minisztérium 
Kossuth Lajos tér 11.
V.4. vadászati ü.o.

III. emelet 347. Telefon: 143 m.
176.242/1948.V.4. Tárgy: Vadgazdálkodási munkaver

seny a 3 éves terv keretében

Valamennyi vármegyei vadászati felügyelőségnek,
S z é k h e l y é n

A 3 éves terv keretében a vadásztársaságok kozott vadgazdálkodási 
munkaversenyt kívánok rendezni, külön az apró- és külön a nagyva- 
das területtel rendelkező vadásztársaságok részére.
1. Munkaverseny tervezet az apróvadas területtel rendelkező vadász- 
társaságok részére:

a/ Vadóvás és vadápolás /:ragadozók, kóborkutyák és macskák 
irtása, orvvadászok elleni küzdelem a jogerősen hozott bírói 
ítéletek alapján, vadetetők létesítése, téli etetés fogana
tosítása:/,
b/ vadtenyésztés /:vérfelfrissítésre kibocsájtott tenyész- 
vad számának alapján elbírálva:/, 
c/ élővad befogás vérfelfrissítés céljára,
d/ elejtett hasznosvad mennyisége az első és harmadik eszten
dőt összevetve.

2. Munkaverseny-tervezet a nagyvadas területtel rendelkező társasá
gok részére:

a/ Vadóvás és vadápolás /:sózók, etetők létesítése, kóbor
kutyák és a nagyvadra veszedelmes egyéb ragadozók irtása, orv-
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vadászok elleni küzdelem a jogerősen hozott bíről ítéletek 
alapján:/,
b/ vadászati berendezések /:magaslesek, cserkészutak stb.:/ 
létesítése,
c/ vadtenyésztés /:nagyvad száma az erdőterülethez arányo
sítva, helyes ivararány létesítése, szakszerű selejtezés az 
elejtett selejtvad trófeájának elbírálása alapján:/, 
d/ trófea kiállítás és minőségi verseny.

A 3 éves terv végrehajtása után az ország 10 legjobb apróvadas va
dászterülettel és 5 legjobb nagyvadas területtel rendelkező va
dásztársaságát 1 évi bérelengedésben, mint jutalomban fogom része
síteni.

Felhívom, hogy ezen rendeletemet a működési területén lévő 
vadásztársaságokkal közölje, és a munkaverseny sikere érdekében 
mindent kövessen el.

A munkaverseny keretében, illetőleg annak eredményétől függő
en fogom elbírálni az egyes vadászati felügyelők rátermettségét 
és munkásságának eredményét is.

Budapest, 1948. április 12.
A miniszter rendeletéből: 

Szendy-Moldován László s.k. 
miniszteri tanácsos

A kiadmány hiteléül 
olvashatatlan aláírás 
min.shiv.főtiszt.
Korbélyegző: MAGYAR FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

*

Sokszorosított korlevél, félbevágott A/4-es lap mindkét oldalán 
Kezelési feljegyzés:

Érk 1948. ÁPR. 19. /dátumbélyegző/
Jelzete: 132/1948.vvf.
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10.
1948. május 21.

FM rendelet a vadászati felügyelői feladatok újraszabá
lyozásáról

Földmívelésügyi Minisztérium 
Kossuth Lajos tér 11.

V.4. /:vadászati:/ ügyosztály 
TII. emelet 349. T.: 278 m.

176.749/1949. szám
Vármegyei vadászati felügyelő urnák

A 163.391/1946. V.4. sz., a vadászati felügyelői szolgálat tárgyá
ban kibocsátott rendeletem sok vonatkozásban helytelen alkalmazá
sáról nyertem értesülést. A vármegyei igazgatási és az üzemi vadá
szati felügyelők ügykörének elválasztása érdekében a fent hivatko
zott rendeletem alapján az újabban előadódott kívánalmaknak megfe
lelően az alábbiak szerint állapítom meg a vármegyei Vadászati 
Felügyelő ür feladatkörét.

1./ Figyelemmel kíséri mindazokat a jelenségeket, amelyek a 
vadtenyésztést, a vadállomány védelmét és a vadászati jog gyakor
lását érintik.

2./ Megfigyelései eredményéről minden hó 1-én, és a szükség
hez képest esetenként is jelentést tesz a földmívelésügyi minisz
térium vadászati ügyosztályának.

3./ Kivételes vadlelövési kérelmekről, esetleg a vadlelövési 
keret megállapításáról az illetékes üzemi felügyelővel történő meg
beszélés után véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az ügyosz
tálynak.
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4./ Vadászati kihágási ügyekben szakképviselőként közremű
ködik, a vadásztársasági tagokkal szemben hozott Ítéleteket köz
li az üzemi felügyelővel.

5./ Vadászati kérdésekben a hatóságnak szaktanáccsal, véle
ménnyel és javaslattal szolgál.

6./ A vadásztársaságokról, és a vadásztársaságok tagjairól 
nyilvántartást vezet, és a tagváltozásokat közli az illetékes üze
mi felügyelővel. Ellenőrzi, hogy a vadásztársaságok tagjainak szá
ma a bérelt területekhez viszonyítva a rendeletben foglaltaknak 
megfelelő legyen.

7./ Ellenőrzi a vadásztársaságok vadőrtartási kötelezettsé
gének betartását. A felvett vadőrnek - az illetékes üzemi felügye
lő javaslatára - esküre bocsátó igazolást ad. A vadőrökről nyil
vántartást vezet, és azokat - az illetékes üzemi felügyelő javas
lata alapján - minősíti.

8./ A fegyvertartási és vásárlási engedélyek iránt benyújtott 
kérvényeket láttamozza, és megokolt javaslatot tesz az engedély 
kiadása vagy megtagadása iránt.

9./ A vadászoknak a vadászjegyet, a vadőröknek az illetékmen
tes vadászjegyet a szavatossági biztosítási bélyeggel és a tilalmi 
táblázattal együtt kiadja.

10./ A lehetőség szerint részt vesz a vadásztársaságok köz
gyűlésein, és szaktudásával támogatja a vadásztársaságokat.

11./ Szükség esetén a vadásztársaságokat egybehívja. Vadász
társasági gyűléseken kormányrendeletekről, vagy egyéb jogszabályok
ról, általában a vadászat körébe eső időszerű kérdésekről tájékoz
tatást ad.

12./ A lőszerkereskedők által vezetett lőszerkiadási napló 
helyességét köteles ellenőrizni, és a szabálytalanságokat felet
tes hatóságának, valamint a rendőrhatóságnak is bejelenteni.

13./ A vadkár-becslő bizottságokba maga helyett a megbízotta
kat kijelöli, s azok akadályoztatása esetén a bizottság működésé
ben résztvesz.



105 -

14./ A Statisztikai Hivatal által kiadott kérdőíveket az ü- 
zemi vadászati felügyelőktől átveszi, és azokat együtt a Hivatal
nak beküldi.

15./ Az üzemi felügyelő javaslatára a jelentéseket nem kül
dő vadásztársaságokat felhívja új vezetőség megválasztására.

15./ Az üzemi felügyelő javaslatára összehívja annak a va
dásztársaságnak a közgyűlését, amelynek vezetősége a közgyűlést
- az alapszabály szerinti kérelem ellenére - nem hajlandó össze
hívni.

17./ Az élővadbefogás iránti kérvényekhez - az üzemi felügye
lővel történt előzetes megbeszélés alapján - javaslatot ad.

18./ A megyét érintő vadászati ügyekben a hatóságokkal, hi
vatalokkal, valamint a M.V.O.Sz-vel /a későbbi MAVOSZ - NDI/ az 
érintkezést fenntartja.

19./ Az FM-től vagy hatóságoktól, hivataloktól érkező, üze
mi vonatkozású rendeleteket vagy átiratokat végrehajtás céljából 
az üzemi felügyelőnek átadja, és az általános vonatkozású rende
leteket vagy átiratokat tudomásulvétel céljából közli.

20./ Közli az üzemi vadászati felügyelővel azokat az észre
vételeit, amelyeket kiszállásai alkalmával tapasztalt, s amelyek 
ügyében további intézkedés megtétele szükséges.

Végül a fentieken túlmenően felhívom Vadászati Felügyelő Urat, 
hogy a vadásztársaságokkal kapcsolatos működésében a hivatalos 
formaságok kikapcsolásával a célszerűségi követelményeknek megfe
lelően járjon el. A vadásztársaságok vezetőségének a hivatalos 
munkakörén túl is legyen segítségére abban, hogy működésüket túl
zott adminisztráció és írásbeliség nélkül folytathassák.

Budapest, 1948. május 21.
A miniszter rendeletéből: 

Szendy-Moldován László s.k. 
miniszteri tanácsos
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A kiadmány hiteléül: 
olvashatatlan aláírás 
miniszteri irodatiszt.
Körbélyegző: Magyar Földmívelésügyi Minisztérium

♦
Sokszorosított korlevél. Az eredetileg 1-es sortávolsággal folya
matosan írt másfél oldalas szöveget az áttekinthetőség kedvéért 
tagoltam.
Kezelési feljegyzések:

Érk 1948. JUN.1. /dátumbélyegző/
Tudomásul
Bp. 1948. VI. 4.
M
a/a

Jelzete: 190/1948 vvf.

11.
1949. február 19.

Utasítás a Mezőgazdasági Igazgatóságok megszervezésének 
egyes gyakorlati lépéseivel kapcsolatban

Pestvármegyei áll. gazdasági felügyelőség. Budapest IV. Városház
u. 7. Tel.: 181-452, 388-141. Postafiók: 366.

2231/1949. Tárgy: A Földmívelésügyi Igazgatóság
helyiségébe való beköltözéssel 
kapcsolatos jelentés

A Földmívelésügyi Miniszter ur 8020-6201/1949.eln.l.sz. rendeleté
vel Címnek a Földmívelésügyi Igazgatóság helyiségébe /Bpest. IV. 
Városház u. 7. II. em./ f. évi február hó 28-ig való beköltözését 
rendelte el.
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A Foldmivelésügyi Igazgató működésének megkezdéséig engem 
tett felelőssé és bízott meg az ügyek intézésével.

Ezért Felkérem Címet, külön-kulon lapon az alábbiaknak pos
tafordultával való közlésére:

1./ Atköltozési költségvetés /egy szállítócéggel megbeszél
ve/, van-e rá fedezet, és mennyi.

2./ Beszerzendő hiányzó bútorok, és azok hozzávetőleges ára.
3./ Hány telefon fővonala van, azok száma és mennyi a mellék- 

állomása.
Budapest, 1949. február 19-én.

Fényes József s.k. 
áll.gazd.főfelügyelő 
hiv.vez.

♦
Hitelesítetlen gépírt másolat, nagyon rossz minőségű papíron. 
Kezelési feljegyzés: nincs!
Jelzet: Pest Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 2231/1949.


