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ÖN DÖNT!
Mármint arról, hogy a Mag var VADÁSZLAP 
jöv̂ ö évi előfizetésénél melyik kedvezményün- 
ket választja.

Ha most rögtön, de legkésőbb októ
ber végéig befizeti a Magyar Posta segítsé
gével megkapott, nyomdai úton kitöltött és la
punk mellékleteként behúzott, új ..Belföldi 
postautalványt" - két lapszámunkat in
gyen kapja meg.

Ha úgy dönt, hogy novemherben- 
dccemberbcn érkezett el az ideje a lap 
előfizetési díjának befizetésre, amelyet 
a novrmbcri lapszámunkba behúzott ..Belföl
di postautalványon" tehet majd meg - egv 
lapszámunkat kapja ingyenesen.

Sajnos, bár szívesen tennénk. 19% január
jától nem tudunk kedvezményt adni az egyéni 
előfizetőinknek. (Itt jegyezzük meg. bog)1 a 
kedvezmények csak a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére - 1245 Budapest, Pf. 
I2Ó9. - befizetett előfizetési díjakra érvénye

sek. akik más ..csatornán" fizetnek elő a lap
ra. ott jogosan kérik a teljes előfizetési díjat.)

És ne felejtkezzenek cl a már meglévő, az 
évek során kialakult kedvezményékről sem.

Csak emlékeztetőül: előfizetőinknek in
gyenes az álláshirdetés díjmentes a 
vadásztársaságok által beküldött rövid 
halálozási értesítés közlése. Ha a va
dásztársaság valamennyi tagjának elő
fizeti lapunkat, hivatásos vadászá
nak/vadászainak egész évben ingyen 
küldjük lakcímére a VADÁSZLAP-ot.

Minden bizonnyal Tisztelt Olvasóinknak, még 
jobban tisztelt Előfizetőinknek ..tele van a hó
cipője" az ilyen tájban általunk is előadott 
magyarázkodással, amit a lap előfizetési dijá
nak emeléséhez fűzünk. Becs'szóra mondom, 
nem kellemes feladat, de napjaink vadkapita
lizmusában elkerülhetetlen a nyomdai és pa
pírárak. az áfa-emelések, terjesztési díjak fo
lyamatos nyomonkővetésc. Mivel a VADÁSZ

LAP előfizetése évente egyszer, egy összeg
ben történik, azt kellene augusztusban kitalál
nunk. hogy a jövő évben mennyivel romlik a 
fonnt vásárlóereje, mekkora lesz az infláció, 
mennyivel emelkednek az energiaárak és mi
lyen új sarcot vet majd még ki ránk a kor
mány. Ez - valljuk meg őszintén - szinte prog- 
nosztizálhatatlao. és nem tagadjuk, eddig 
minden esztendőben melléfogtunk. Hogy csak 
a tavalyi árképzésünket említsem, az Önök ál
tal fizetett előfizetési díjak a második félévben 
már nem fedezték a lap előállítási költségeit. 
Ha nem lenne lapunkban legalább egy-két ol
dal nagy keservesen összegyűjtött, több cégtől 
kialkudott, kikunyerált hirdetés... már csődöt 
jelenthettünk volna. Csődöt, amely a függet
len VADÁSZLAP megjelenését, kiadását is 
veszélyeztelné.

Tehát, mint tette ezt az elmúlt négy eszten
dőben. ezúttal is Ón dönt a sorsunkról, azzal a 
számunkra igen nagy megtiszteltetéssel, hogy

előfizeti lapunkat, és javasolja vadásztársainak 
is: válasszák az olcsóbb, de mindig friss, hite
les információkat tartalmazó. ..zöld újság
nak" is becézett VADÁSZLAP előfizetését... 
Köszönjük az eddigi bizalmat, és re
méljük. hogy az ..igazi vadászokon" kívül 
1996-ban, amely a Naturcxpo miatt egy kicsit 
a vadászat, a magyar vadászat évének tekint
hető. minél többen mellettünk fognak 
dönteni, mén szívesen vevik kézbe, szíve
sen olvassák, elégedettek a kedvezőnek egyál
talán nem nevezhető körülmények között szer
kesztett. de minden témájával, cikkével, állás- 
foglalásával a vadászokat érdeklő, tájékoztató 
és szolgáló Magyar VADÁSZLAP-pal.

A szerkesztőség munkatársai - Homonnay 
Zsombor. Kncfély Mária, M ^ r  Gabriella, 
Kun Gábor. Lukácsné Kocsis Marianna - ne
vében

Csekő Sándor
tőszerkesztő



HOZZÁSZÓLÁS 
„AZ IGAZI VADÁSZ" C. CIKKHEZ
A cikkben leírtakkal egyetértek, 
csak annak a címével vitatkoznék, 
mert az „igaz i" jelző a nem valódi 
tói, a hamistól különbözteti meg a 
jelzett személyt, tárgyat vagy fo
galmat.

Az ig3zi vadász nem azonos a 
mesebeli vadásszal, az operettva
dásszal, hanem kézzel foghatóan 
valóságosan jelenik meg. Az IGAZ 
VADÁSZ - és ez a helyes kifejezés 
- viszont nem azonos a puskással, 
a „síszerrel” . Választékos irodalmi 
stílusban használva az „igaz" 
szót, és a valóságban is, az igaz 
vadás2 pontosan azonos az IGAZ 
EM BERREL, mint fogalommal, sőt 
annál még több is. Ebből már adó
dik az igaz vadász meghatározásá
nak legfontosabb része: az igaz 
vadász elsősorban igaz ember.

Számomra elképzelhetetlen, 
hogy egy becstelen ember, mint 
vadász „igaz " legyen. Tehát az 
az igaz.(a^i becsületes, feddhetet
len, őszinte, önzetlen és áldozatra 
kész ember. Ezt az emberi tartást 
egészítik ki az igaz vadász vaddal, 
vadászattal kapcsolatos szerzett 
és tanult ismeretei, ismérvei.

A CIC 1992-es marrakechi köz
gyűlése elfogadta a Vadászat Kó 
dexét (NIMRÓD 1994. aug.), am i
ben meghatározta azt a négy el
vet. amit a vadászoknak betartás
ra javasol.

En a második elvet - a vad tisz
te letét - emelném ki. Mert ennek 
szem előtt tartása különbözteti 
meg az igaz vadászt a vadásztól. 
Ez határozza meg viselkedését a

vadászaton, és azt is. milyen esz
közöket'használ a vad elejtésére, 
hogyan hozza terítékre a vadat. 
Becsülnie és tisztelnie kell a vad 
bán a másik élőlényt. Ez a legfon
tosabb Az írott és íratlan etikai 
szabályok betartása, a hagyomá
nyok őrzése mind ezután követ
keznek.

Az igaz vadásszá válás feltétele 
a megfelelő tudás megszerzése, a 
vad viselkedéstanától a fegyver
használat szabályainak elsajátítá
sáig, a természet szeretetétől a 
vadgazdálkodási ismeretekig.

Mert az igaz vadász jól kezeli a 
fegyverét, nem lő bizonytalan tá
volságokra. s a „tükörrel" *álló 
nagyvadra sem. Nem tülekszik a 
hajtők között a zsigerekért a tár
sas vadászaton, s nem sajnálja a 
pénzt a vadászias ruházatra sem, 
és sorolni lehetne így tovább.

Az igaz vadász - akkor is, ha nő 
- „talpig férfi", nélkülözést/ fá
radtságot bíró, vérbeli vadász. Aki 
nem gépkocsiból puskázik, és 
nem rekordokat hajhászó „tömeg 
gyilkos", hanem a vadnak is 
esélyt adó, élményeket kereső, a 
nehezen megszerezhető zsákmá
nyában örömét lelő, a trófeát - ha 
kicsi is - megbecsülő, csupa 
nagybetűs VADÁSZEM BER.
Nagykanizsa, 1995. augusztus 7. 

FEISZT OTTO
Nagykanizsa

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?
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1 P«otek 5 02 18 26 12 02 2142 24.0
2 Sióm ból 5 03 18 24 13 08 22 33 D 10 03 24.0
3 V»Mfn«p 505 18 22 14 08 23 33 24.5

4 H4H4 506 18 20 16 02 • • 24.3
3 K*4d 5 07 18 18 15 48 038 24.1
6 Sftrda 5 09 18 16 16 28 149 23.9
7 Cwjtóctdk 5 10 18 14 17 03 3 02 23.7
8 Péntek 5 11 18 12 17 34 4 15 23.6
9 S^omöJl 5 13 18 10 18 04 5 27 C  4 37 23.7

10 VaiSrnsp 5 14 18 08 18 32 638 23.6

11 '• Hétf6 5 15 18 06 19 02 7 46 23.1
12 Kedd 5 17 18 04 19 32 8 62 23.0
13 Sr«rtU 5 18 18 02 20 05 •956 2 2 . 2
14 Ctutoiok 5 19 18 00 20 42 10 56 2 2 6
15 P*ot*k 5 21 17 58 21 23 11 53 22.5
16 Stom btl 5 22 17 56 22 08 12 44 C  22 09 22.0
17 Visjín^p 5 23 17 53 22 58 13 31 21.4
18 H*tfó 5 25 17 51 23 53 1* 13 21.6
19 K«íd 526 17 49 .  - 14 51 21.4
20 5 27 17 47 0 51 15 24 21.3
21 Cm k x iM 529 17 45 1 52 15 55 21.0
22 530 17 43 2 56 16 24 20.6
23 Siombat 5 31 17 41 4 02 16 52 20.5
24 V«tvrwp 6 33 17 39 609 1720 e i7 S 5 208
25 634 17 37 6 19 17 50 21.0
26 Kedd 5 35 17 35 730 18 22 20.4
27 Sí*/d« 5 37 1733 8 42 18 59 20.0
28 Cvúiöftök 6 38 17 31 ^ 5 2 19 41 194
29 Pénwk 6 39 1729 11 00 20 31 19.4
30 Siom bai 5 41 17 27 12 03 21 27 194

Ai  ő si kezdete 23 én 13 óra 13 perckor keidódik 
A nyári idöszámítis miatt V  időpontok egy órával efcbbre értendők

APRÓHIRDETÉS

H IR D ET ÉS I K ED V EZM ÉN Y EK : 
Jú n iu s i szám unktól kezdve változtattunk 
t i  apróhirdetés d íjazásán: • Vadászati 
K u ltu rális Egyesület tag ja i szám ára és 
valam ennyi á llá s t kereső szám ára ingye
nes az apróhirdetés. A ved ászt ársasagok 
áh e l beküldött róvid  halálozási é rtesíté 
sek ugyancsak díjm entesek.

M inden egyéb h irdetésért fizetn i kell.
A h irdetéseket levélben vegy szem élye

sen, m inden hónapban 22-étg szívesked
jenek leadn i.

.30-06-os új SA K O -H U N TER  balos závárzatú 
*égvOOlyós vadászfegyver, rrukrókapcvolóval sze 
r e i*  120 000 F té rt eladó W  : 88^467-080. 
60*396-759_____________________________________

Ú J állapotú , 1,S ■ 6 x 42 es Zeiss Ok v w i és 
Kahles vanabH cé*távcsovefc igen kedvezó áron 
eladók. H  28/320-718.________________________

Elad ó  7.62-es magyar golyós puska 3 9 *  40 es 
TASCO céltávcsóve* szeretve Om  Kecskés Ist- 
vén. 2345 Apa». Fő tér 7.

Ú j Rem isgton 243 cal. pumpáló* puska, vale 
m*m újszerű .022 es aHÓ kulcsos Mertm Madó 
v^gy a kettőt egy bockbúchsre cserélem . É/dek* 
lódm 184 1783._________________________________

1 éves M 98-as 30 06 os Mauser golyós vadász
jegyver 3 9 x 4 fres távcsővel szerelve reáJts áron

•ladó. ízdaklődm: Csajbók Károly. Besenyszóg. 
Vásártér u. 15.___________________________________

M C  21 típusú  12 es félautom ata és »ZS Bock 
16-os sórétes vadászfegyver eladó Telefon; 
72/256 090. az esti órákban____________________
ZKK  600 ( 30*06) cseh golyós fegyver - rtz kiló 
véssél 2000 ig levizsgáztatva. MOM 6x42-es 
céhávcsóvel sürgősen eladd Esd órákban telefon 
06 26^340 448._________________________________
Ped rettl típusú. 12 es kaliberű egyceóvú sofétes 
vedász^egyviK. akg használt, olcsón eiedó tele
fon 06 22^3b7 708.____________________________
igényesnek M eikel 200'E típusú *6*70 etek> 
toros Bock. úfszerú állapotban eiadő Telefon 
56^428 311_____________________________________
.30 06-os Sauer 200 Európa es 223. Remmg- 
tón cal. Tikká Popotor. gyán 6x42 OS Schrmdt és 
Benőét távcsövekkel, gyári szerelékekkel, újsze
rű állapotban igényesnek eladó. Telelőn: 
60/377827.____________________________________
G yakorlatta l rendelkező vadgazdáfeodáai szak
mérnök állást változtatna. H agy vagy vegyes ve 
das területen előnyben. Ajánlatokat ..Sürgős" >ei 
igére a szerkesztőség cím ére 11245 Bcv.Pf 1209)
F ia ta l, családos vadgazdálkodási szakmérnök 
állást keres, lehetőleg Óéi Ounántúlorv A ján lata 
kát ^Természet" iekgére a szerkesztőség címére 
(1245 Bp . P l. 1209).____________________________
Vendéglátó ip ari érettség ivel is teode*ező. 29

éves erdésztechnakus. hivatásos vadászi áffást ke
res. elsősorban a Bakonyoan* Érdeklődni Farkas 
László. 8556 Papateszér. Pétófi Sándor u. 22

23 éves, a szakma iráni ethnratoct fiatalem ber 
keresi mmöazon erdő és vadgazdaeágok támo
gatását. amelyek tanulmány* szerződést kötné 
nek. és a vadgazdálkodás szakmérnöki szak e l
végzése után munkát biztosítanának trdeklódm 
Fehér A ttila. 3950 Sároeoetak. Ady lér 2 Tel. 
hétközben 138 3444/36428. 36275. hétvégén 
47/312273._____________________________________

Tolna m egyei, M agyerkeszi V t. hivatásos va
dászt keres vegyes vadas területére Szolgálati la
kást biztosítunk, fizetés megegyezés szerint. Je 
lentkezni lehet a vt. elnökénél Cím. Papp János. 
8652 Siójut. Pfctófi u. 24 dA. Telefon:
06 84/366 130. 17 óra után

Küszhegyi szaíkásszőru tacskó  kenne«>en Né 
metország legfogósabb kan»a fedez ném et fran
cia munkachampion. Munka- és kuftemgyőztes 
vadászszüiőktól kölykök előfegyezhetők Érdek 
lődnt: M ..ó  Ferenc. 8600 Siófok. Küszhegyi u. 
V L  Telefon 06 84/312 418

Szép, m ájus végi szü letésű, jónevú szülőktől 
származó német vizsla kiskutyák eladók Oltások. 
farokcsonkolás, tetoválás rendben. T- 122 6139

ÍR  T E R R IE R  kölykök eladók fa^agyőztes szú
löktől. Telelőn 4 6 ttl3  253_____________________

A ktívan  vadászó ősöktő l iovkJ  szőrű magyar

vizsla kiskutyák kaphatók a „Pityp ang " kennel 
bői. Érdeklődni: Csizm adia Gábor. 2330 Duneha 
raszti Fő u  60. Telefon 24/370 489.

H annoveri véreb kölykök eladók győztes szú 
löktő l Részietfizetes leheteeges. M elón
46/333-830.

2 éves M é fA ó ormtott. bevadászott ném etvtzsla el 
adó le lefon  36 369 427.

S  eves LAD A N IVA  benzmgdz územeketésű 
gépkocsi eladó Műszaki érvényessége. 1997 p * 
noár 2 Érdeklődni Tóm Kálm án 2072 Zsámbék. 
Jóvéág üt a . telefon: 06  23/342 V67. esti 
órákban

Korongdobó gépet hobb i, verseny és peicours 
korongra 12 500 Ft töl. valam ert könnyű, össze 
herthetó magesleveket 7900 Ft tói t+poste- 
kóttségl szállít az INTERM AS Kft. *feMon
06 66 321 151. fax: 06 66>441029____________

D iana A ntikvérium -ekciö: Thum Rumbach Ist
ván  A véreb tenyésztése, nevelései lenkás* iha 
sonmás kiadás) Diezel M.ka Vadászebek Koncz 
István Képek egy alföldi vadász naplófából, a há
rom könyv összesen: 1000 F i »postádé*. Viszont
eladóknak kedvezményi Üzletünkben régi vadász• 
könyvek nagy készletéből válogathat Makó. 2r> 
nyiu . 34 le l. 62>411 561 és 413 680__________

Veszek aranyérm es őz-, dárrv és gvnszerveströ-
feát A».Vilatokat .TRÓFEA** jeUqére a s/erkesz- 
tósegbe kérem

•2



VADÁSZTISZTESSÉGGEL
ÉV VÉGÉVEL NYUGDÍJBA MEGY SZIDNAI LÁSZLÓ, AZ OTB ELNÖKE, A NEVES NEMZETKÖZI SZAKTEKINTÉLY, 

AKI TÖBB MINT NÉGY ÉVTIZEDES TEVÉKENYSÉGÉVEL VADÁSZÉLMÉNYEKBEN, TAPASZTALATOKBAN ÉS A SZAKMA* 
TUDÁS MEGSZERZÉSÉBEN RENDKÍVÜL GAZDAG PÁLYÁT MONDHAT MAGÁÉNAK.

- A bejelentés nem kis meglepetést 
oko/ott. M i volt a döntés oka, külö
nben a jövő évi nagy nemzetközi se
regszemle előtt?

- Sajnos az objektív körülmények is 
emellett szólnak. Egészségi állapotom 
rendkívül n>cgronüott. és cseppet sem 
vidám dolog beismerni, hogy nem ér
zem magamban az.t az erőt. amellyel 
megfelelhetek ennek a kihívásnak. 
Végtére is hatvanéves elmúltam...

- Úgy h írlik , nem kis fejtörést 
okozott a vadászok körében cseppet 
sem népszerű mínus/pontok végre
hajtási utasításához elkészített pon
tosítás...

- Nagyobb a füstje, mint a lángja! 
Ugyanis végtére semmi új nincs az 
egészben. A kiváló minőségű trófeás 
vadat hagyni kell megöregedni. Ez a 
lényeg. Nem lehet készíteni, és nem is 
készült semmiféle „szabvány*\ tnert 
jelentős a szerepük az élőhelyi külön
bözőségeknek. Ugyanúgy, mint bármi
lyen bírálatnál, itt sem lehet gépiesen 
gondolkodni. Bízni kell a bírálóbizott
ságok szakértelmében. Nagy kár vol
na. ha valaki először hallaná, hogy a 
fejlődőképes. ígéretes egyedeket kí
mélni kell. Ez a vadgazdálkodás alap- 
elve. amelyet senki nem vitathat. Eh
hez csak segítség lehet, ha a lövés előt
ti döntés - amely visszavonhatatlan - 
korcsoportok szerint is kidolgozott. 
Nem túlzók, ha azt mondom, végóráit 
éli a nemzetközi szinten elismert mi
nőségi vadállomány. Főként a várható 
gyökeres változások élőn. az állam 
nem mondhat le a szigorú ellenőrzés
ről. a közismert minőség és a kivívott 
rang kötelez, amelynek egyetlen nyo- 
tuonkövethető módja a bírálat.

- Sokan - oly kor olyanok is. akik 
hozzáértőnek tartják magukat - fe
leslegesnek tartják a túlzott aggo
dalmat. M i erről a véleménye?W

- Vadászemberben az állomány fél-

Magyarország - minden ellenkező 
híreszteléssel szemben - hatalmas 
ország. Olykor a levelek is napokig, 
hetekig bolyonganak, hét még az 
utasítások, állásfoglalások, értel
mezések és azok magyarázatai. 
Akad olyan eset is. hogy mennek, 
mendególnek. és a mai napig nem 
érkeztek sehová, legalábbis, ami a 
nagybötűs és drága APEH ÁFÁ-val 
kapcsolatos öntörvény értelmezé 
seit illeti. Ebből a szempontból 
ugyanis ma kétféle vadásztársaság 
létezik. Az egyik, ahol már volt 
APEH ellenőrzés, a másik, ahol 
még nem. Nos, ahol volt, azokat is 
két alcsoportra lehet osztani. 
Egyik, amelyiket megbüntették 
áfa tartozás miatt, a másik csoport 
tagjait még nem. Akiket megbün
tettek. fellebbezéssel átkerülnek a 
második alcsoportba, mert közben

FOTÓ. P O tS T tH  GABRIELLA

tése sohasem lehet felesleges, hiszen 
élőlényekről van szó. Trófeás vad ese
tében a lövés előtt hosszú időre kiható, 
visszavonhatatlan döntést kell hozni. 
Vagy talán azt hiszi valaki, hogy az 
idén és a megelőző években elejtett bi
kaborjak. spíszcrck „krémje”  nem fog 
egyszer hiányozni? A kapitális bikának 
legalább 12 éves koráig meg kellene 
maradnia, ezért vagyok borúlátó. Az 
őznél, a rövidebb kulminációs kor mi
att. viszonylag jobb a helyzet, annak 
ellenére, hogy manapság jószerint be
lőlük szeretnének mindent kifizetni. 
Vannak biztató jelek. Békés megyében 
például - ahol három évig visszafogták 
a le lövése két - van is eredmény. Idén 
három bak agancsa is meghaladta a 
bűvös hatszáz grammot. Szolnok me
gyében is javul a helyzet. Ahol vigyáz
nak rájuk, viszonylag hamar tudják 
hozni a maximumot. A  legjobbak

kiderült, hogy több százezer forin
tos, vagy uram bocsá, milliós bün
tetés, az smafu. A  kárvallottaknak 
lett igazuk, csak éppen ezt senki 
addig nem hitte el nekik, mígnem 
lótás-futás után bemutatták az el 
lonőrök saját hivatalának egy má
sik megyébe küldött állásfoglalé 
sát. amelyet kárvallott társasé 
gok ügyében hoztak másodfokon, 
mintegy hideg borogatásként.

Ez a játék még a vadászatnál is 
izgalmasabb, s bár nem tartozik a 
szerencsejáték-felügyelet alá. sokat 
lehet nyerni, főként annak, aki a vé 
gén visszakapja a kirótt büntetést.

Az történik - zsinórban - ugyan
is, hogy az APEH-ellenőrók nem 
fogadják el a divatból dicstelenül 
kimúlt VÁM 91-es nyomtatványt, 
amellyel igazolni lehet a külföldi 
vadászok trófeáinak kivitelét. Ez

mindig az úgynevezett széleken, a sen
ki földjén esnek, idő előtt. Minél ki
sebbek a területek, annál több az olyan 
terület, ahol egyszer itt. máskor odaát 
tartózkodik az ígéretes bak. A szarvas
nál nagyobb a baj. mert a drasztikus 
állománycsőkkentés helyenként kam
pányszerűen. átgondoltság és felelős
ség nélkül történt. Szerintem - bár ta
lán éppen tőlem furcsa ez a kijelentés
- nem a mínuszpontok kérdése a dön
tő. hanem az idényt kellene rövidíteni, 
ahogy ezt például Kanadában teszik. 
Menőben megváltozott a külföldi, fize
tő vendégkör, az öreg igazi szarvasva
dászok. akik két. három hétre jöttek, 
ma már nem vadásznak. Az idő pénzzé 
vált. gyorsan akarnak sikereket elérni, 
és az sem baj. ha kisebb a bika: keve
sebbet kell fizetni. Mindenki számára 
egyre több az ..erdőzúgás” . Már a leg
jobb területeken is nagyobbrészt le
csökkent a terítékre kerüh bikák kora 
12-ról 10 évre. és ez csak rosszabb 
lesz. Ugyanolyan gondja és fájdalma 
ez a vadgazdának, mint a bírálónak, 
hiszen mindenki tudja - ha nem is be
szél róla hogy egész tenyésztési év
járatok estek már ki. amelyek a jövő
ben nagyon fognak hiányozni.

- Melyek a szarvas vadászat idején 
leggyakrabban elkövetett hibák?

- Kétségtelen tény. hogy az egykori 
bőség idején, a 90-cs évek előtt, a v il
lás koronájú bikák általában nem kap
tak mínuszpontot. így aztán, ha csak 
az egyik oldalon villa volt. már mást 
nem is néz-tek. Jó  képcssségű bikák es
tek áldozatul, szép számmal, pedig 
semmiféle előírás vagy törvényszerű
ség nincs abban, hogy a második 
agancsnak a villásnál erősebbnek kell 
lennie. Elsődleges szempont volt a lét
számcsökkentés. a különböző tcrvtel- 
jesítések elmaradásáért kiszabható 
szankcióktól való jogos félelem, és ko
rántsem csak a mínuszpontok mumu

ugyanis nem a társaság okmánya, 
hanem az egyfajta bizományosi te
vékenységet folytató vadászat 
szervező irodáé. Ugyanúgy, mint a 
jogutódjaként szereplő szintén „h i
hetetlen" vámáru nyilatkozat is. 
Bár eddig senki hivatalosan nem ír
ta elő. jó ha van egy külön bizomá
nyosi szerződés, amelyben a társa
ság a vadászatszervező irodát 
megbízza a jutalék ellenében a 
kapcsolatos okmányok helyes ki
töltésével is. így már minden rend 
ben volna, senki nem büntethetne 
senkit, mert bizonyított, hogy a 
külföldi a kifizetett trófeát nem ás
ta el a magyar földbe, nem dobta a 
Dunába, Tiszába, nem adta a ba
rátnőjének. nem ette meg reggeli
re, hanem ha már ide jött, bírálta- 
tott, fizetett (mint hajdan a köles), 
haza is vitte. Papírja is van róla. így.

sa. A  második agancsú 8-as, 10-cs 
minden „normális”  helyen kímélen
dő! Megbosszulja magát ez a kapko
dás. arról már nem is szólva, hogy a 
magyar vadász jószerint csak a máso
dik. harmadik agancsú villás bikákat 
lőtte a fentiek miatt. Ezzel is kiesett 
egy korosztály, holott a negyedik 
agancs a döntő, addig van esély a föl
zárkózásra. Évek óta mondogatják, 
hogy a fiatal korosztályból kell minél 
többet elejteni a szaporodás n>egfékc- 
zésére. Elvileg ez igaz is volna, csak
hogy a tapasztalat azt mutatta, hogy 
így rendkívül megfogyatkozott a kö
zépkorosztály, és ennek az óhatatlau 
eredménye a mindig egy lépcsőfokkal 
lejjebb lépés. 3-4 év múlva okoz ez 
majd komoly gondot. Lazult a fegye
lem a spíszerbikák bemutatásánál, 
mindenki tudna rémregényeket mesél
ni a hatvan-hetven centis hátra hajló, 
esetleg villás spíszcrck elejtéséről, 
amelyek túlnyomó része tehénként ke
rült a hűtőházba, holott egy-egy kirí
vóan szakszerűtlen elejtésért akár -3 
pont is járna. Újra kell gombolni a ka
bátot. és a mai viszonyoknak meg fele* 
lő. végrehajtható intézkedéseket keli 
bevezetni, amelyeknek csupán egy ré
sze lehet a büntetés, sokkal erőtelje
sebb hangsúly t kellene kapnia a bajok 
megelőzésének. Nagyobb jelentőséget 
kell kapnia a vadászetikának, a fegye
lemnek. mert manapság mindezek bő
ven hagynak kívánnivalót, főként az új 
vadászok körében, mert - sajnos - ke
vés jó  példát látnak.

- Melyek a közeljövő tervei?
- Szeretnék többet a szakul levegőn 

lenui és vadászni. Most már több időm 
is lesz rá. az egészségemre is ráfér, és 
ebben a kérdésben a lövés, a ..megfog
ható”  vadászsikerek már másodlagos 
jelentőségűek...

-  I I  -

bikfanyelven „0 "  áfás a v a d á s z ié r t 
saság, mert a dologi tárgy exportra 
ment, sőt a külföldi vissza is igé 
nyelheti az áfát, ha van rá ideje és 
idege. Aki viszont már egyszer He
gyeshalomnál hazajött, most tör
heti a fejét, hogy vajon miért van 
az, hogy amit mi lekoppintunk - a 
hozzáadott értékadót odaát per
cek alatt elintézik, és az ottani 
APEH-osoknak sem okoz mind
ezek megtanulása a világon semmi 
gondot. Nálunk pedig a nem tudás 
kilós aktahalmokat ereget maga 
alá, és keseríti a böcsületben meg
őszült. amúgy még vidám, de áfá- 
zott vadászok életét is. Miért á l
lunk meg mindig a növésben? Ta
lán először ezt kellene lekoppinta 
ni, m ert a többi talán már m enne 
magától.

-  H u / m i  -

TANULJ, TINÓ
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VADÁSZNAPI
V*0*

BARANYA MEGYE
Szeptember I.

8 órától 16 óráig megyei kfcéwcrseny ÁrpMtetó - Rucker-akna lőtéren
Nzeptrmbtr 2., Szigetvar

10-11 óráig. a megnyitót követően. ökumenikus „Hubertus" szentmise a Vigadó téren.
11-12 óráig néptancberoutató.
t2 órától kut>avásár. fúvós tériene a vig e iv in  vár előtt
M órakor v á d ié ti és trófrakiállitas megny Hója az új vigetván Vigadóban Lövészeti dijak átadása és kitüntetések it»  
d ív j A trófcakiáJlítás egy hóruptg tart nytlsa.
15 gráfól 17 Óráig lovas. íjász bemutató. votymás/bemutaió kutyaherouuió

BÁCS-KISKUN MEGYE
- Szcpt. 2-án Tiszakéctkén megyei vadászkfcerseny
- S icf*. 3-án Kiskunfélegyházán. a Parkerdőben ünnepi program. (E75*ós Lton Kjskur telegyházáról S/ej*c<í (elé. a 

várostáblátől 150 méterre halra )
9 45 Kürtszó. s/arvavbika behozatala a ravatalra
9 50 Megnyitó

10 00 Hubertus mhe
11.30 Kitüntetések atadisa. 2*i k V fK fl) eredmem hirdetése. díjátadás
14.00 Bemutatók; * •

Solymász. VadJszfjász. Vadászkutya. Rctricscr Chibtcm  ész szemle. Trófirabcmutaió. Természetvédelmi k iállí
tás Népi iparművészek. Vriász festmények. Vadászkom vek kiállítása és árusítása. FegysertOfténeti bemutató. 
KóstokHal egybe kOtOct vadhusfo/ó beniixaió

15 00 Tombola
16 00 Mjyorettek bemutatóba
E t te  napot tér zene fúvószenekarokkal
Minden vadásztársaság tagjai számára és kóstolás céljából vadhúsfózést vége/ %t ként legalább 2 nagy bográccsal.
Aí  ókórsutés a Bugaci Csárda szervezésében történik

BÉKÉS MEGYE. KÖZPONTI RENDEZVÉNY
9.00 t a  S»p .cm btri
- Ünnepi megnyitó. Magyar vadáft/nk zászlajának behozatala. H im nuv. Tisztelgés vad ravatalá

nál. L uncpi beszédet un ja: dr. Lakos László FM-miniszter, Kitüntetések átadása
9.30 óra
- Versenyek, rvndezsémvk, bemutatók:
- Vadászfórum megtartása. Tartja: dr. Lakos Lás/ló FM-miniszter. VWászok. hivatásos vadászok

szellemi vetélkedője, Vadásznapi vándorkupa. korongvadászcsapat-verseny. Helye: Gyoma- 
enórődi ^bóásrtirsMsJg töpityi/t, \já i\skvi)j-trm vL/k>ts ró iJ/

11.00-15.00 között
- Térzene, Balassi Népitánc Együttes táncbemutatója. Filmvetítés
15.00 óra
- Nfcrsenyeredmények hirdetése, díjak átadása
- Tombola
900 órától 1900 óráig
- Vbd4szíelszerrlé%ek és egyéb kereskedelmi áruk sására
- Gyerekek részére szórakoztató játékok

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Szeptember 2 ., szombat

A Tolulj begy alja  i V i. gesztorságában a szomszédos vt.-k részvételével kerül megrendezésre a vadásznap a zempléni 
begyek evyik vadregénye* völgyében. a Hidegpataki Vadászivíznál.
Ökumenikus St. Hubertus mise. Vadászok biráti találkozója. Szellemi vetélkedő vadnM. vadászatról, 
hkóverseny. LOvészverscny. Va I ís z jii vitafórum. TrOfeaktállítás és fotókiállítás. Vadászati szépirodalmi művek he 
mutatása, értékesítése
A Sárospataki Kossuth Vt. gesztorságában a bodrogközi, valamint két zempléni st. részvételével rendeznek vadász 
ruprt a sárokpataki Berekben
Baráti találkozó. Szellemi vetélkedő. Lóv ész versem. RVóverseny. Vadászati vitafórum az aprtSad gazdálkodás helyze
tér*!. Kiállítás _

Szeptember vasárnap
BAZ megyei központi vadásznapi rendezvény a w ir *  xodiitzK fartuy s/ervezésében a lillafüredi Palota Szállóban és 
parkjában
- Országos vadászat! konferencia: a vadgazdálkodás és vadászat jelene, jovőkilátásai
- Vadászati vitafórum
- BAZ megye elmúlt otés i vad $a/dáJ kodás j és vadászati eredményeinek bemutatása
- A megyei vadászszovetség ötéves tevékenységének bemutatása
- Vadászati szak* és szépirodalmi könyv kiállítás (értékesítéssel)
- Vadászati témájú festmény kiállítás
- A vadw  ohozete kiállítás (Keaner termékekbe*
- Terepjáró autók bemutatása
• Vadászkutya fajta- és munkaheinutaió
- Vadaszktrt-hangversenv a Palou Szálló teraszán (szabadtéri)
- fotókiállítás (Mid- és természetfotókból)

CSONGRÁD MEGYE

m

1000
10.00-1030 
1000-12 30 
» »
HX 30-11.00 
1100-12.30 
1200
12 40

Szeptember 2.. Ásott halomMegnyitó ^
Hübertus-mise
Közreműködik: a Szegedi szimfonikusok fúvós kvartettk
Traplóv^szet
Vadászkutya bemutató
Vadászvtlélkcdó
Korongvadász szórakoztató k>t̂ zet
l>ávbe mulató
Lov-asbemutató
OzporloJtfóz»Vsersem értéielése
Ebéd. óz pörkölt* vásár láu lehetőség

Á llandó protcrami>k
Képzőművészeti kiállítás
Termétzetfilra-vetítés, beszélgetés az alkotókkal

aermeiek részért knészet légpuskával
F É . PARKO LÁSI Li:H ErÖ SEG , VADÁSZATI ESZKOZOK VÁSÁRA

O r^ if^  ifjusigi vt̂ llwOd. ót*Mó

OMVV
V ip ltn tb tr I. ,  Árpádhalm i V jd^ayd j'jjc

9.45 
1000 
I I  00 
15 00 
1600

2-án ’ ílOOóra
2 áo 900 óra

folyanulov
2 3-án M-15 óra kivon
2-3-án lolymvak-s
2-3 án folyamatos
2-3 án folyamatos

3 an
2-3 án folyamatos

3áo eredmény hirdetéskor

2-3 án 1900 óra

FEJÉR MEGYE
1995. szeptember 2-án, Csákvár. Ksztvrhá/y-park

KOszóntő. megnyitó 
Hubertus-mise 
(jász-, solymávbemutaló 
Vadászkutya bemutató 

____  Tombola
Állandó pro*ram : Trtfc.- H  toM ÜHÜis. C sikvir. M0%<WdÍM H iz
K iállítás Magyarorszag erdő- és vadgazdalkodásáoak lórténetéből 1 W . szeptember 1-tűl november 20-ijt Duraojsa- 
rc^ban. az Intercisa Múzeumban.

GYŐR-SOPRON-MOSON MEGYE
Gvórvzentiván, Duna-part (Krdész-vadász. lóvész klub)

Cmwpélycs vadásznapi megnyitó 
Lóversenyek megkezdése
Trófea- és fcgyverbemutató és a lóversenyek megtekintése 
Természet- és környezetvédelmi bemutató és vetélkedő 
Vidászsportbőrze és egvéb felszerelések cseréje 
Légpuskalóverseny kiskorúak és családtagok részére 
Fény puskaserveny 
Vadászkutya bemutató 
Használt légpuska-bórze 
VWásztomboia 
íjászbemutató
Esic tábortűz, valonnasulés 
Vadpór kóhiiVó-versem

HEVES MEGYE
IW . w p itn itx r 2.. Pa rá d  - PanldfurcW

9 00 VadáwkúrtOsOk lérienéje Helye kastélypark
9 30 Bad Breising vadászküctOsei - megnyíló Helye kastélypark

10 00 Szent Hubertus-nuve. Helye: kastélypark
11.00 Élővilág - természetvédelmi, vadászanónéneti kiállítás Helye: Mpármesteri hisaul. Patád

* Szent Hubertus Kereszt kitúmelés átadása
- Cifraistáll̂ kocsunúzcum. kiállítás. Helye Parádíurdő. parkoló
- Asztalos johák népi laíaragó művész kiállítása Helye: Párád. Hársfa utca
- fekSrtviz bemutató Helye Párád. Sziget utca (egév napos bemutatók)
- Játékos családi sorverseny Helye: kastélypark
- Sétakocúkázát. k*aglás. pómlovaglás

ÍXCO ffofarrxxj: JM/rrMMMA )uN ti}prt
14 00 íjászok versenye vagy bemutatő>a Helye Párádfurdó. kastélypark
15.00 Majorén csoport bemuuiója Helye: Parádfjrdő. kastélvpark
15 20 Palóc lakodalmas
19 00 Vadászbál. Helve SZOT Szálló nagvterme. Színművészek részvételével

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
H flje : T»rtk»s kAe^t 

A szeptember 2-ai program:
10 ó ra  C noepélyes m egnyitó 

Kitüntetések áulasa
Tardosi Voros Márvány Tánckar bemotatőja 
Gerecse Dalkor fellépése
Tárlatok, bemutaiők megnyitása (trtfcabemutaió. leimészetvédelnu bemutató, fotőtarlat stb ) 
Konferencia: A vad és gépjánnú útkoféséból keletkező károk rendezetnek új. Komárom megyei 
modell bemutatása, a féléves biztosítási egyesületi működő értékelése 
Vadász napi k> ŝz verseny megr.yitáva és lebonyolítása 
Hubertus losag lóbe mutató 
Vadászbál
számátót függően napközben vadász-szakács fiVzóverseny 

A szeptember 3-ai program:
Hubertus mise
W iített képes előadás a természetsédeVmről 
Vadévz-szakácsok fózóversenyénck eredményhirdetés 
Solymávbemutató 
Ijás/be mutató
mindkét napján kirakodóvásár.

11 óra
12 óra 30

14 óra
16óra
19óra
A jelentkezők

10 óra
11 óra 30 
13 óra 
M óra 30 
15 óra
A rendezvény

NÓGRÁD MEGYE
Szeptember 2., Palotás

900-tól Térzene Főtér
1000 VadászkurtOsők Művelődési ház
1005-1030 Ünnepi megnyitó
KJ 45-11 30 Hubcrtus-mtsc Római katolikus templom
1140-11.45 Berceli énekkar ekVadása Művelődési ház
1100-1300 Gyermek-sport k*é\zct Főtér
1200-1440 Ebéd MrndégkS
1340-1500 Terméveifilm-vetítés Művelődési ház
14 00-14 30 Szellemi vetélkedő gyermekeknek MűvekVlési ház
14 30-1540 Szellemi vetélkedő lelnótiekoek MűvekVJési ház
1540-1640 Népi tánccvoponok bemutatója Művelődési ház
1640 1700 Népzenei bemutató Művelődési ház
1740-17.45 Allarhangután/ó verseny Művelődési ház
1*00 Eredményhirdetés Művelődési ház
»3 0 TomboU Művelődési ház
IV 00 A vadásznap zárasa Művelődési ház
Esti program: VWászbál. diszkó - Vendéglő. Művelődési bá*

A palotás! tónál rendezendő programok:
1100-13X30 Gvcrmek-hoegávaverscny
14 00-1130 Vadászkutya he mutató 
15.30-I7XW fyászbemutaió

ftlotás-Gyúrpusztán rendezendő program:
U 00 • 16.00 Korongvadávzseneny

Lgész napos programok:
Térzene
Non stop videoprogram 
Apróvadas vadászterület léuaítményei
Vidám sásár: körhinták, mutatványosok, vadavati Mszerelések. bőrdíszmű aruk
N^pi iparművészeti bemutató és vásár
TruéeakiáUítás

Főtér
Művelődési ház 
Terepi bemutató 
Főtér 
Fótér
Művelődési ház
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PROGRAMOK
Festmény kiállítis 
C ) tm ic k n ij/K fy n y  ^  -kiáNétás

Műveld, hkz 
Műs elődé ti ház

PEST MEGYE
Szeptember 2.. KKm jrosi Ifjúsági Tibor (Enprtin )

10.00 óra Hubertus mise
Ki 30 óra W h&'A
10 50 óra Programismcrictés
1100 óra Vjdasznxhéwk szórakoztató músora

Fellepnek Balázsom* Lajos. Benkó GyuU. Benkő Péter. Bodrogi Gyula. Dobsa Sándor. Haumann
FVter. Koncz Gábor 

12 30 tói Kötetlen programok. látványosságok
Tntfca kiállítás. az Ipoly Erdő Rt és a Börzsöny Tájvédelmi Körzet bemutatója. Getszkt József v*- 
d av festőművész kiállítass. Vadászkutya . íjász- és soiyfnávbcnxiUHS 

1300 óra A Börzsöny természeti kincsei címmel dunetítéscs előadót Tes/ár Karoly, a Börzsönyi Tájvédelmi
Körrel vezetne. ..Vbdásztotó*’. Értékes nyereményekkel. ..Arany ükanákrt" ♦ózóvcrseny 

1600 óra Versenyek eredmény lunktése. díjak áudasa. A vendégek tiszteletére sórics/tivil!

SOMOGY MEGYE
Szeptember 2.. lib u d . N a^vallrr

K>00 óra Üdvözlés é i megnyitó
1015 óra Hubcrtus-mise

E fftZ  napo* rendezvények
I I 00 órától Trókabemutató. Fopfcn kocsikázás. I otaglati kbetőség. Ménc'hemutatf. Hdikop*tes sétarepülés.

Kep/ómű veszeti kiállítás. K>rakod<S?sir. Légpuska hobbilövészrtscrscoy. Okorvutés 
I I 00 óra Fóróverseny. 9 órai helyűim  ncsezCstcl
1100 óra ijászKm utnó
11 30 óra Vem  Hubertus Kft - Lábod Kupa íjász verseny
1200 ón  Vadászkutya fajtabemutató
1300 óra ..Boróka" Nepcánccgyúttes bemutatója
UOO óra ..Furjecskc*' 4Vpancegyuttes bemutatója
1500 óra Dk*  József. Bajor Imre műsora

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Szeptember 2.. Székely 8j06

1 ..Szabolcs Kupa”  országot skeet* és trapfctvőverteny 
A Ramocsahizi N IM RÓD V l  lótere

2 Játékos vadász ügyességi versenyek.
Ronkőobás (cm  ként 1 pontén)
6/bekuszas (másodpercenként I pont)
Célba dobás (kórvgységenként 1 pont)
Magaslcsmás/as létra nélkül (másodpercenként I punt)

Valamennyi verseny szóin egyem

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
tiszafölovAr

Helyszín: Gött kastély parkja
199S. szeptember 1.. este

Vadas/nap megnyitója, kiállícasmcgnyitis. fórum a vadászát helyzetéről, utána hal vacsora
1995. szeptember 2.

Surján (Tórokszcntmtklós és Fegyvernek kozoct)
Jászapáti. Ilesrsi út. a táros után kb. 3 km

900 Vadásznapi megny itó
9 30 K» Hong vadász-verseny <s.*Usztarsasa|Nzrikvni I csapat. egyéai ncsezés nincs). Skcetttrap. Gyermek-

légpusijterseny. KVőverscny 
1000 Vadászkutya-bemutató
1100 Tercfxjosz bemutató
1300 Értékelés. eredményhirdetés, szabadprogram
Napközben: •
Gyermek lovaglás. sétakoesizás. taJaszkellck ktoilitos és vasár 
Ja'Zapati táros megtekintene.
N IK E lószcrktalliuv es vasar tadátzklszerelés tátár
TíszafMdvár:
SAakoanás a K ó rM A t - egész nap természet futózás

HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG, ABÁDSZALÓK
Szeptember 2. # órai kezdenel 

A R\D SZA LO K. ladasztiáz
H ERBÁLY IM R E orvóggyúlcsi kept . megyei közgy okin
Trófeagsujtcményck
MAGYAR FEREN C  fctómívész kepei
A t^Javurvasag u^jai részére vicét és torony kakas-lövészet a
F t  LO P K U R IER T  
Akadály verseny
Kb M órakor Kitüntetések átadása 
K»> M 30-kor
Kiránduld a TISZA- rö*«u
Vadav/bal Miss Diana választás. tombola

H e ly v í*  .  •
Megny itó 
K u li KÓs

Sportlövészet

Általános iskolától revén:
Credinény hirdetés 
Koz«h ebéd 
Egyéni szabadprogram 
Esti pn igram
A inrfeagyűjicményck kiállítása 1995. s/eptember 3fráig á ll az érdeklődők reo d cfto M v. * ezen a njf*>n unrtcpclyvs 
keretek kozutt történik a kiállítás zárása.
H őrak** kezdődik az áitalonos iskolások hagvocTvmyov W D A SZN A PI K télkik^C  Jász N^py kun Szolnok Megyei 
Onkonruny/at j lu l adomán,yozott vándor kupáért. (3  tusa. cájékoAfctetf futóverseny. Mvés/er ívdktné  H tílto W  >•

Szeptember 5-á«, tasám ap 8 órai kezdi-1tel 
Tisza-tó tindorkupa koronxva*lisz<sa pút tersem

TOLNA MEGYE
Szeptember 2.. sióutfirdí lőtér

8 00 Megnyíló
X 30 KiMHKig-. i-yyeiii és v'̂ opat ktv>Szvers<my

9 00 fjászbcmmacó
9.30 Irju iági légpuskákéészet > '

10.00 Vad pörkölt fózó terseny. hoA<x anyagból
13.00 Vadászkutya-. órzó-té<dó ebbemutató
14.00 VWászaiha-bemutató. TcrmeszctteOelmi kiállítat. Tiofeakúllitás. !fóolvavS ulidcc^ó kónyvtisám l egybe

kötve Szabolcs József ..Apám és én XX) éven ét vadásztunk" című könyvét dedikálja

VESZPRÉM MEGYE
199$. szrptember 2.

9 30 A rendezvény megnyílója a Kittenberjer - szobornál. az állatkcri leniletdn
9.45 Hubertus-mite

10 30 A Megyei Vadász Szovettég zászlósinak avatása
11 00 Vodas/oti ternvvetvédelm i kiállítat megnyitáta (kiillílótcrem )
12 15 Fózóverseny-bímlat és eredményhirdetés. Helyszín- Az állatkerti lovasKkola (Guly%Jtsmb)

Lgtanitt igény szerint étkezési lehetfeéget biztotitunk a bclyszíoen készített v^detclekból - A RnVvfscayrt 
nesfzm az állatkerti knasiskolában (Gulyadomb) lehet H.00 órától

13 30 Tn4cabiralali vetélkedő Helyszín illatkeni lovatisknla
A nSzttetói terepi kórvilményvk között bevnuUMt tróieik dbírálásabaa mérik óssze tudásukat

15.00 W télkedőll. forduló. Helyszín kiÜJiióterem
Részttesők állatképek (videó), ilbthangok és sziluenek fel ismerétében versenyeznek

16 30 YfctélkeOók eredmény hirdetése a kiállitóceremben
Szrptember JL

9  30 Lovathcmutaló az állatkerti lotasiskolában
A bemutatót az Állatkerti U *as Egyesület és a ?6cn Klub tagjai tartják

10 30 Solt mászbemutaló (állatkerti kivasiskola)
Ez k'Itctcksen szerepe programpont (engedélytől függően)

11 30 V*lász íjászat A Bakony íjász Egyesület közreműködését cl
Az egyesukt tagiai bemutatót tarlónak az íjászat mestcrfogávaiból pályán és terepen A / érdeklődő vadát •ok 
maguk is kipn’ibalhai>ák az íjjal takS c>elba lóvéti

12 15 Étkezési leheti*ség helyszínen a főzött tadétekkből
(Állatkerti lovasivkoia területe)

13 30 író-olvasó találkozó a k u li Műteremben, neves tadászírók nSztételésd
15 00 Programzárás a kiál ütőeremben

ZALA MEGYE
Szeptember 2.. Soteottárfoolftt

10 00 Vadászzenekar térzenéje
Orvágov „Hubenuv’* terepijavverseny kezdete
Légfegyseres futóvad- és cédóvészct kezdete (a U^^szet a mise kkje alatt szünetel)

10.45 Zenekarok és közreműködőt ünnepélyes besonulása
11.00 H UBERTUS SZEN TM ISE

A ventmisét celcKálja HORVÁTH A LB IN  pkbanot 
K«vrcműkódik. a zalai ..Hubertus”  kunktarua
Kántor Rtgáné Galamboti Éva •

11 45 Unncpdyes sadaszovatit
12 30 Vadászmha-ditatbemutató
13 15 Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthely Tan- és K ítérk ti Czem la^vasiskoü bemutatója
14 00 Vadászkutya és őrző tédőkutya bemutató
15.00 Erdei tombola
15 30 íjászbemutató

Tcrepijasztvrscny eredmény hirdetésé
16 00 Vájiszzenekarok zároki lépése

AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK '95 
ORSZÁGOS FŐSZPONZORA 

A FÖ LDM ÜVELÉSÜGYI M INISZTÉRIUM

AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK '95 
ORSZÁGOS SZPONZORAI 

MAVAD RT.
MAGYAR POSTA VÁLLALAT 

OTP KERESKEDELM I BANK RT. 
ARGOSZ BIZTOSÍTÓ RT.

VELIPE BT.
TECHNOTEXT KFT.

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET 
VADCOOP BÉRKILÖVŐ VT.

NIKE FIOCCHI 
VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

GABONA RT.
JÁG ERM EISTER  

NATUREXPO 96 RT.
GRAFIT NYOMDA 

MAGYAR VADKERESKEDELM I SZÖVETSÉG 
M FS MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ KFT. 

Muray Róbert festőművész 
Libri Kft.

„Aranyszarvas”  alapítvány 
Nimród vadászújság 
Vadász könyvklub

MINDENKIT VÁRUNK CSALÁDOSTÓL. 
ERDEKLÓDJ BARÁTAIDNÁL,. A VADÁSZOKNÁL 
EGÉSZ NAPOS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK



TERRITÓRIUM

MÁRÓL A HOLNAPNAK

B a lrtf jobbra: Dóm ján Ján o s. a BOr/sony vad K ft. Ogyva/atd igazgatója. Lahociky Ján o s vadás*-
m estnr es Nagy A ttila cinok

Sohasem volt könnyű börzsönyi va
dásznak (lenni), sőt a hamleti kérdés
nek már ez a fele is inkább „húsba vá
gó". A múltban egyszerűen azért volt 
nehéz, mert jószerivel senkit nem vet
tek fel a „tábornokok vadásztársaságá
nak" becézett (volt Honvéd) Zrínyi 
Vadásztársaságba. Manapság inkább 
megmaradni nehéz, pedig merőben 
más szelek fújdogálnak az Ipoly men
tén. Az erdőgazdaságtól bérelt, csak
nem hét és félezer hektáros területen 
ma harminchétén vadásznak, a soron- 
következő taggyűlésen nyolcán nyer
nek felvételt.

- Nagyok a k<»vctclményck - mond
ja Nagy Attila elnök, akit éppen éves 
szabadsága alatt faggattunk. - Csalá
dom már megszokta, mert augusztus
ban bőven akad tennivaló egy nagy va
das területen, a bőgési időszakra való 
fölkészülés miatt. Az évi tagdíj nálunk 
12 000 Ft, és ehhez jön még a fejen
ként húszezer forintos tagi hozzájáru
lás. Kétszázezer forint az új tag belé
pője, és 4-5 nap kötelező közösségi 
munka. Védszolgálat. vadkárelhárítás, 
kaszálás, lesépítés, cscrkclőút-tisztí- 
tás, vadászház-karbantartás. a bekerí
tett területek ellenőrzése. Soroljam to
vább? Két vadőrünk van. így a háfom 
brigádra osztott tagságnak mindig 
akad tennivalója.

- M it lőhetnek ezért a társaság 
tagjai? _

- Trófeás vadat nem - veszi át a szót 
Lchoczky János vadászmester. - Egy 
disznó, három tarvad jut egy-egy tag
nak. A húsz kilós kompetencia pedig 
csak akkor osztható ki. ha az említett 
vad mennyiséget elejti. 15 alkalommal 
részt vett a vadkárelhárításon és a négy 
nap közösségi munkát teljesítette. Ta
valy a tagság felénél sem jött ez össze, 
így tizenöten voltak „jogosultak".

- Hogyan készülnek a nagyvadas 
területek igazi ünnepnapjaira?

- Ilyenkor, augusztus második felé
ben, a legfontosabb feladat a megfi
gyelés. a tarvad tartózkodási helyeinek 
föltérképezése, mert a bcállóhclyck 
szóróira megkezdjük a szobi gyü
mölcsföldolgozóból az almatorkóly ki
hordását. Rendbe kell addigra hozni a 
leseket, az ígéretes helyekre hordozha
tó leseket viszünk, időben végezni kell 
-a vadlcgelők kaszálásával. a cserkész
ünk tisztításával, hogy minél kisebb 
legyen a zavarás. Az igazi turistákkal 
nincs sok gondunk, inkább a motoro
sokkal. Tavaly ilyenkor kétszer volt 
krosszverseny. Ha pedig a motorok 
bőgnek, elhallgatnak a bikák és csak 
éjjel mozognak. Remélem, az idén 
löbb szerencsénk lesz. Tizenöt bikát 
lövetünk az egész idény ben, és ez bíz
vást föladja a leckét a mai körülmé
nyek között. Az átlag agancssúly. saj
nos. közelebb esik a négy kilóhoz, 
mint az öthöz. Ennek ellenére szeret
nek hozzánk járni a külföldiek, mert a 
börzsönyi bikák mutatósak, de a mér
legen nemigen „erősködnek".

- 1990 óta folyamatosan és erőtelje

sen csökken a nagyvadlétszám - fűzi 
hozzá Nagy Attila. - Látszik ez a vad
károk csökkenéséből is. így talán már 
senki nem kételkedik ebben, pedig

volt itt vita. fellebbezés bőven. A bevé
telek folyamatos csökkenésével szem- 
bcnállnak a drasztikus költségnöveke
dések. Az. Ipoly Erdő Rt.-nek ugyan

hektáronként 55 forint területbért fize
tünk, ehhez jön még a 18 százalékos 
inflációs rátával folyamatosan „hízó" 
több mint négyszázezer forintos vad
káráltalány. a vadkárelhárító kerítések 
építési költségeinek fele (300 000 Ft), 
a már meglévők karbantartási költsé
gének fele (180 000 Ft) és a teljes erdei 
mennyiségi és minőségi kár. Tavaly 
340 000 Ft volt. Ezen fölül annyi szá: 
zalék büntetést fizetünk, amennyivel 
a jóváhagyott tervtől elmaradtunk. 
Ahogy hallom, most valami változni 
fog, mert az egyik önkormányzat má
sodfokon jogerősen megnyerte az er
dőgazdaság ellen indított próbapert, és 
a területére eső teljes díj felét a bíróság 
az önkormányzatnak ítélte. A gazdál
kodás más területeihez hasonlóan 
igyekeztünk mi is több lábra állni. 
1992-ben egy már meglévő épületünk 
átalakításával vadföldolgozó kft.-t 
alapítottunk többségi társasági tulaj
donnal.

- Természetesen nemcsak a nálunk 
terítékre került vadat dolgozzuk föl - 
magyarázza Dcmjén János, a kft. ügy
vezetője. a társaság tagja hanem a 
környék társaságainál clejtcttckct is. 
Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy szívesen hozzák ide a vadat, a 
legjobb napi árat fizetjük, és azonnal, 
készpénzben. Exportra nem dolgo
zunk, viszont évek alatt biztos állandó 
vevőkörünk alakult ki, elsősorban a 
vendéglátósok körében. Két állandó és 
egy kisegítő dolgozónk van, alig győz
zük a munkát, főként a főidényekben. 
Ilyenkor hűtőházat bérelünk, és így 
tesszük folyamatossá mind a munkát, 
mind a vevfiink kiszolgálását. Nem is 
gondolná, milyen távolságokról jönnek 
hozzánk vásárolni, de azokat sem 
küldjük el. akik egy-egy hétvégi pik
nikre szeretnék barátaikat vadhússal 
meglepni. Annak ellenére, hogy ha
sonló vállalkozások közül már jó né
hányba belebuktak, nincsenek sem be
szerzési. sem eladási gondjaink, pedig 
őzet már az Alföldről is veszünk.

- Annál is inkább - fűzi hozzá az el
nök -, mert a környéken is egyre csök
kennek a lelövési számok. A 12 bör
zsönyi vadásztár •
években kialakult egyu . 
szerinti. Rendszeresen taî . 
egyeztetjük a táji vadgazdálkodási el
képzeléseket. A ma gondjair- *ak a 
hosszú távú vadgazdálkodási koncep
ció lehet a válasz, és csak így bízha
tunk abban, hogy a mostoha körülmé
nyek közölt javulhatnak a gazdálkodás 
lehetőségei. Mindezek részei egy álta
lunk kidolgozott hosszú távú elképze
lésnek. amelyhez fegyelmezetten tart
juk magunkat. Nem mondom, hogy 
más társaságokhoz hasonlóan nem vol
tak itt is világvégét jósolgatók. pesszi
misták. de a többség bízik abban, 
hogy a következetesen végrehajtóit 
munka meghozza a gyümölcsét, 
amelynek alapja biztos lábakon áll.

H . Zs.

A Zrínyi Vadásztársaság ..fő h ad iszá llása ', a LiUom powtai Vadász ház
FŐTÖK PO tSTER

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében az alábbi 
k ö rn e k  vásárolhatók meg, vagy utánvéttel megrendelhetők:

A  vadászati ism eretek kézikönyve ára: 4 9 0 0  Ft

Ba logh  Gábor: V é ge s ved ászm e*ó* ára: 2 1 0  f t
Or C só ré  Péi A  m agyar vadászat története ára: 1 9 0 0  Ft
kJ é t  ily. f u c h t  Antal D ic s é r t e * * *  *  Bakony ára: 5 8 0  Ft
G án ti Ttboe R em etesu ldó  no  m e g  az A g g v a / ' ára. 1 98  Ft
G om oes fegyverenc»klooéd»a ára: 2 4 6 4  Ft
M»Ut *  tengereken ára: 4 8 2  Ft
Hatnyelvű aztnkronszőtér ára. 1 0 9 9  Ft
K e to n * fó k *a i/ i kézfconyv éra 3 0 5  Ft
Korszerű kéz fegyvere k ára 2 4 4 4  Ft
K o vá c s  GyOrgy. Heltey litván : A  mese* nyúl ára: 2 9 0  Ft
Lovász Sán d or A  vadászat lázában. G e lvács ára: 3 4 0  Ft
M a d e tsp a ch  Viktor: Medve* éra: 6 5 0  Ft
M a g y a r  Kjráiyt H o n vé d sé g  fegyverzete ára: 6 5 0  Ft
M a gy gy o rgy  Sán d or Z sák m á n y  ftrey Bevte. <ouSa^bum éra T 6 0 0 F t
fJm dzsa á fa  7 2 8  Ft
Széchenyi Zs igm on d. A h o g y  e lke zdőd ö tt.. ára: 5 4 8  Ft
Sztdnay B o g n á ' H us/ár. M a gy a ro rszág  aranyérm es fö to á *  1 9 7 0  töt 1988 ára 2 0 0 0  Ft
Rakk la m i* :  A  vadátz  is  ember ára. 3 5 0  Ft
V M É I i l t g y v e r e k á r r 1 6 2 4  Ft
W m t/e íy  D é n e s  Ú /e n  a i  erdő ára: 2 9 5  Ft
* * n tz e iy  Dénes: E rdőzson gás ára: -580  F i

M egrende lhető  Rakk Tam ás A  öekonytó l A friká ig  Előkészületben

C ím ü n k :  1 0 5 4  B u d a p e s t  V. fcerulet. H o n v é d  u. 8. IV. em e le t 3. 
L e v é lc ím ü n k : 1 2 4 0  B u d a p o t t .  P l.  1209 .
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Talpon maradni, de hogyan...?
Nehéz erre válaszolni úgy. hogy abból 
bárki is megbízható eligazítást, recep
tet kapjon a közeljövőt illetően. Az új 
vadászati jogszabály(-ok) hiánya, a 
földtulajdonjog éppen átrendeződő v i
szonyai olyan meghatározó tényezők 
önmagukban is. amelyek már elevv 
korlátot szabnak képzeletünk csapon- 
gásának.

Hímek ellenére mégis vannak olyan 
visszajelzések, amelyekből bizonyos 
tendenciák kiolvashatók és eligazíta
nak bennünket a jövővárásban. ame
lyek előkészítésére, formálására, tár
sadalmi elfogadtatására korunk vadá
szai és képzett vadgazdái nagy erőfe
szítéseket tesznek.

így volt ez minden nagyarányú 
(mondhatnám világméretű) átalakulás, 
társadalmi, gazdasági és politikai át
rendeződés után: a vad és az erdő 
mindig megsínylette ezeket - az olykor 
földrengésszerű mozgásokat mindad
dig. amíg az új rend(szer) saját képére 
át nem formálta a vadászat arculatát, 
ki nem alakította annak új feltételrend
szerét. A mozgások, rengések elüké
vel a vadászat minden időben magához 
tért. s mi több, egyik és másik idő
szakban fénykorát élte.

A feudalizmus idején a vadaskertek 
és az azokhoz kapcsolódó - ma is - 
páratlan értékű vadászkastélyok, az 
azokban felhalmozott műkincsek, a 
kastélyokat Ö*ez6 parkok, a megismé
tel heterten fényűző vadászatok jelezték 
vissza a kor igényeit. ízlését és elvárá
sait. Ennek előfeltétele a tehetős, mű

értő és áldozatkész arisztokrácia és 
polgárság volt.

A (múlt) századforduló előtt a nem
zeti szabadságharcok velejáróit kellett 
a vadászat ügyének elviselnie, túlélnie 
(főleg a nagyvad esetében), hogy utána
- századunk első felében - a hagyomá
nyos apróvadgazdálkodás addig soha 
nem tapasztalt, megismételhetetlen 
arányokban és eredményekben bonta
kozzon ki.

A  második világháborút követő ago- 
nizálás után Európa-szerte felvirágzott 
a mesterséges (intenzív) fácán- és vad- 
récetenyésztés és elindult a csülkosvad 
széles körű elterjedése, minőségének 
világrekordokat döntő felfutása, ki
emelten a Kárpát-medencében, így ha
zánkban.

Térségünkben a vadászai - mini a 
mindenkori társadalom egyik tükörké 
pe - most is változás, átalakulás előtt 
áll, hogy meg tudjon felelni az új kihí
vásoknak, elvárásoknak.

IAssunk most két példát arra. hogy 
milyen háttérrel, milyen „alapokkal”  
várja a vadásztársadalom az új kihívá
sokat, vélhető vagy feltételezett változ
tatásokat. Ehhez hívok segítségül két 
vadásztársaságot: egy jellegzetesen ap
róvadas alföldit és egy közepes (?) mi
nőségű nagyvadas területet. (Nevüket 
nem közlöm, az adatok valósak, 
élnek.)

Az apr&eadiis terülni kiterjedése ke
reken 16 000 hektár. Ebből 850 ha er
dő, 1600 ha legelő. 1000 ha vadászatra 
alkalmatlan, a többi kert. nádas. rét.

Becsült \adalloinan) (<lb) Kik»c* (terítek, db)

1991 1994 1991 1994

0/ 300 420 31 16

Nyúl 2500 3500 895 1030

Fácán 8000 WXXÍ 4345 4413
Fogoly 300 400 - - .

Kacsa kihelyezett 1911 2968

Mesterséges vadtenyésztés 
(kihelyezett)

Elpusztítod kártevők 
(db)

1992 1994 1991 1994

Fácán 19 900 I I  200 Szőrmés 521 462

Kac>a 3 500 3 800 Szárnyas 1288 337

lyamatosan (vadnevelés, területgondo- 
zás. hajtás stb.). Az utóbbival kapcso
latban egy alkalommal tapasztaltam, 
hogy a vadászatra összesereglett tagság 
a fegyverét szögre akasztotta és beállt 
hajtónak a váratlanul érkezett külföldi 
csoportnak. Szóval: mindennek meg
van a maga ára! Ezzel szemben: az évi 
tagdíj összesen 960 Ft/fő.

Pénzügyi helyzet:
1991-ben 1994 ben

bevétel
(1000 Ft) B  500 mFi 13 000 mFt 
év végi
maradvány 600 mFt 2 500 mFt

A terület kezelését három hivatásos 
vadász és egy függetlenített fővadász 
látja el. A vadgazdái kodást egy célsze
rűen berendezett vadászház és egy hű
tőkamra szolgálja.
A nagyvadas téridét kiterjedése kere
ken 6000 hektár, amiből 4000 hektár 
összefüggő erdőtömb, a többi peremte- 
rulet intenzív kezelés alatt álló szántó, 
szőlő, gyümölcsös, kiskert stb.. ami 
apróvadgazdálkodasra alkalmatlan.

Pénzügyi helycci:
1991-ben 1994-ben

bev étel 2800 mFt 3600 ni Ft
kiadás 1600 mFt 2800 mFt
év végi
maradvány 1200 mFt 800 m R

Tagdíj évente 2400 Ft fő. taglétszám 
33 fő.
Vadászrész (kompetencia) korábban 40 
kg vadhús. 1993-tól 20 kg éventdfö. 
Apróvadból esetenként 1-2 db/év.
A területgondoyist I hivatásos vadász 
látja cl a vadászmester irány ítása mel
lett. A tagság alkalmi munkát végez és 
közreműködik a külföldi vendégek va
dásztatásában. A trófeás vad lövésének 
lehetőségét évente, érdemek, illetve 
végzett munka alapján a közgy űlés íté
li oda. A tagságot az általa elejtett 
nagyvad után lódíj és szállítási költség- 
térítés (hűtőkamrába) illeti meg. 
Be\ételi forrósok: bika és bak külföldi
ek részére történő eladása és a lőtt vad 
húsának értékesítése, valamint tagdíj. 
(Évente 12-14 bika és 10-15 bak lelőve- 
se kerül külföldi értékesítésre. A tró- 
feaminőség: gyenge-közepes.)

Be*, sült vadállomány (db) Kilövés (teríték, db)

1990 1994 1991 1994

S/arv;u 160 140 76 46

Óz 170 160 40 49

Vaddisznó 45 32 80 43

Nyúl 80 70 35 20

Fácán 80 80 37 31

A fenti adatokat kiértékelve megál
lapítható:
A vadásztársaságok teherviselése - kü
lönösen a nagy vadas területeken - 
egyre fokozódik, miközben a csülkös 
vad népessége érzékelhetően csökken. 
Ennek következtében számolni kell a 
vadászok fokozódó teherviselésével 
(pl. tagdíjemelés), a juttatások meg
szorításával. a vadászati lehetőségek 
..karcsúsodásáva!**. Erre utal a külföl
diek részére eladott trófeás vad növek
vő aránya is. A piacgazdaság törvényei 
alól tehát a vadgazdálkodás sem képez
het kivételt.

Éltfaad értékesítés: 1994 ben: 370 db 
mezei nyúl.
Ibddszréáz 1994-ben: 240 nyúl. 2640 
fácán; 1200 kacsa, összesen 4080 db, 
fejenként 68 db/fő.
Lőkésuség fejlesztésére fordított flsszeg 
(töltény) évente 100 000 Ft (kereken 
1500 R/fiJ). szakmai továbbképzésre 
évi 99 000 Ft.
Hidásza tok: tagok részére K)-15 alka
lommal (társas vadászat) évente, egyé
ni vadkacsára, külföldiek részére 2-4 
alkalommal fácánhajtás, illetve kereső 
vadászat folyamatosan - igény szerint. 
Társadalmi munka szükség szerint fö-

VADÁSZVIZSGA-ELÓKÉSZÍTÓ  TANFOLYAMOT IND ÍT A VADCOOP 
BVT. A  TANFOLYAMOK FOLYAMATOSAN IN D ULN AK. ÖNKÖLTSÉ
G ESEK  É S  SZOM BATONKÉNT! ELFO GLALTSÁGGAL JÁ R N A K  J E 
LEN TKEZN I A TÁRSASÁG KÖZPONTI IRO D Á JÁ BA N  LEHET. CÍM  
1113 BUD APEST. BO C SKA I U. 43 45 XI. LPH  11/239 TELEFO N  

185-5543. REG G EL 8 É S  DÉLUTÁN 16 ÓRA KOZOTT.

A Z O RSZÁG O S VADÁSZNAP ID E JE  ALATT A VADCOOP BVT 
K ED V EZM ÉN Y ES TAGFELVÉTELT H IRDET. JE LEN T Ő SEN  CSÖ K 
KENTETT B ELÉP ÉS I D ÍJJA L  AZ ÉRDEKLŐ DŐ K K ER ESSÉK  M EG  
A  VADCOOP BVT. HELYI K ÉPV ISELŐ JÉT . AKIK M IN D EN  H ELYSZ Í

NEN  K ÉSZ SÉG ESEN  Á LLN A K  R EN D ELK EZÉSR E.

De az is kétségtelen, hogy a mostani 
(és az. előző) vadászok érdemeit, erőfe
szítéseit és eredményeit tagadni, a sző
nyeg alá söpörni, az új vadászati jog
szabályok megalkotása során figyel
men kívül hagyni, több mint hiba: bűn 
lenne?

Ugyanígy nem lehel (nem szabad) a 
vadászati jog hasznosításából a föld- 
ingatlan (élőhely ) tulajdonosait kirc- 
keszteni, érdektelenségbe taszítani, 
mert az a vad élőhelyének, életfeltéte
leinek veszélyeztetettségébe torkollna. 
Márpedig egészséges. bízta iságos élő
hely nélkül nincs vadúJji :ány. tehát 
nincs vadászat!

A feladat tehát: talpon maradni, de 
nem mindenáron, nem a vadállomány 
létének és a vadászat hagyományainak 
veszélyeztetése, feladása árán.

Utáhang: Köszönöm a rendelkezé
semre bocsátott adatokat, amelyek bíz 
vast nem általánosíthatók, de arra a l
kalmasak. hogy elgondolkodjunk fe
lettük és ki-ki kialakítsa a társadal
munk jövőképébe beillő fennmaradási 
stratégiáját, lévén: „Hannibal ante 
portás..."

I)r. Hencze la jós
nv. egyetemi tanár

. : : i
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A vagyonnevesítés törvénytelen!
M ÉG JÓ L  EM LÉKSZÜ N K  ARRA  A MAVOSZ. ILLETŐLEG O M VV JÓ  TA 
N ÁCSRA . HOGY M IN D EN  VADÁSZ TÁRSASÁG N EV ES ÍT SE  A VAGYONÁT. 
M ERT M EG SZŰ N ÉSEKO R  FEN N ÁLL ANNAK A VESZÉLYE. HOGY ÁLLAM I 
T U LA JD O N BA  FOG KERÜLN I. DR. GYARMATI SÁNDOR. A LEFÓ B8

A vadásztársaságok szervezeti jellegüket 
tekintve társadalmi szervezetek. Szerve
zetükre. működésükre, gazdálkodásukra 
és vagyoni viszonyaikra is az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) 
rendelkezései az irányadók. Az Alkot
mány 1990-hen kimondta, a tulajdonjog 
szabályai egységesek. így megszűnt a 
..csoporttulajdon”  formája is. Ez a/t je
lenti, hogy a tulajdonos minden esetben 
a jogi személy. vagvona a jogi személy 
tulajdona. Az sem közösségi-, sem közös 
tulajdonnak nem tekinthető, vagyis az 
egyesület vagyona nem a jogi személy 
mögött álló tagság tulajdona.

A társadalmi szerkezetek tagjai nem 
alanyai a jogi személy tulajdonának. Ez 
vonatkozik a társadalmi szervezetek 
alaptípusának számító egyesületekre és 
az ilyen egyesületek által létrehozott, ún. 
szövetségekre is. A vagyon ezeket a jogi 
személyeket (egyesületeket, szövetsége
ket) illeti meg. a polgári jog szabályai 
szerint ők gyakorolhatják a tulajdonost 
megillető jogokat. így megilleti őket a 
birtoklás j»>ga és a birtokvédelem, jogo
sultak a vagyont használni, kezelni, 
hasznait rendezni, de viselik a vagyonnal 
járó terheket s viselik a kárveszélyt. To-' 
\ábbá a jogi személyt, egyesületet, szö
vetséget rendelkezési jog illeti meg. te
hát a vagyon használatát, hasznai rende

zésének jogát másnak átengedheti, bizto
sítékul adhatja, vagy más nxxlon niegtcr- 
helheti, továbbá tulajdonjogát másra 
átruházhatja.

Ezeket a tulajdonosi jogokat a jogi 
személy döntési hatáskörrel felruhá
zott önkormányzati szerve, így az. alap
szabályban a legfelsőbb szervként meg
jelölt közgyűlés, küldöttgyűlés, választ
mány stb.. vagy a középszintű, illetve 
ügyvezető vezető szerv (pl. elnökség) 
gyakorolhatja.

Egyes társadalmi szervezetek 
1992-t(TI, elsősorban a szövetkezeti va
gyonnevesítés hatására és mintájára, kü
lönböző elképzeléseket alakítottak ki. sőt 
döntéseket is hoztak az egyesületi va
gyon nevesítésére és felosztására.

Különösen jelentős volt ez a törekvés 
a vadásztársaságok körében.

A vadásztársaságok egyik, az arányo
kat tekintve kisebbik része, (kb. K)íf-a) 
határozott a vagyonnevesítés bizonyos 
formáiról és kivitelezéséről. Ezek tartal
mát és a vagyonfelosztás módját tekintve 
háromféle változat különböztethető 
meg.

Az egyik forma az volt. amikor a va
dásztársaság a társas, vagy az. általa 
alapított egyszemélyes kft .-ben lévő va
gyonát. illetve üzletrészét felosztotta 
tagjai közölt, ellenérték nélkül. Vi>lt

Ü G YÉSZSÉG  ÜGYÉSZE EZEKRŐ L A VAG YO N N EVESÍTÉSEKRŐ L M EGÁL
LAPÍTOTTA. HOGY A JE L E N LE G  ÉRVÉN YBEN  LÉVÓ  JO GSZABÁLYO K 
A LA PJÁ N  A VADÁSZTARSASAGI VAG YO N N EVESÍTÉSEK  M IN D EN  FO R
M Á JA  TÖ RVÉNYTELEN !

ahol tőrzsbetéteket juttattak a tagoknak, 
ahol a vagyont meghatározott hányáid 
szerint mutatták ki a tagok nevén s ahol a 
harmadik személynek eladott üzletrész 
készpénzbevételét engedtek át a ta
goknak.

A vagyonnevesítés másik formája 
volt az egyesületi vagyon eszmei alapon 
történt felosztása és a tagok nevén rész
arányok. vagyonrészek kimutatása. Va
gyonjegyeket és üzletrészekei határoz
lak meg, lebontva a vadásztársaság va
gyonát tagonként összegszerűen megje
lölt forintrészcscdésre. Gyakran azt is 
előírták, hogy az így meghatározón va
gyonrész kiadására csak a vadásztársaság 
jogutód nélküli megszűnése cselén lesz 
lehetőség. Előfordult, hogy a vagyon
jegy után a vadásztársaságok nyereségé
ből osztalékot fizettek, s a vagyonje
gyekről sorszámozott és nyomtatott ok
iratokat adtak ki. Volt, ahol ezt követő
en a kilépő tagoknak a vagyon kész
pénz részének felosztása címén elrendel
ték a vagyonrészek kifizetését. Ettől el
tekintve a vagyonnevesítéseket csupán 
nyilvántartást céllal hajtották végre.

Végül a vagyonnevesítés harmadik 
formájában a vadásztársaság ingatlanva
gyonát. elsősorban a vadász háza kát és a 
hozzájuk tartozó földterületei a tagok 
között felosztották. Ennek jogi kivitele

zési formájaként ún. „tulajdonközös
ség-alapítási" okiratot készítetlek, s 
ebben a vadászhazak és területek tuhi|do- 
nát a taglétszám arányában hányadot - 
ták. s azt minden ellenérték nélkül ad
ták át a tagoknak. ,

Máshol egyszerűen átruházták a va
dászházak tulajdonjogát a tagokra. Saj
nos a földhivatalok elfogadták ezeket a 
szerződéseket, és bejegyezték a tagok tu
lajdonjogát. Mivel ezek a szerződések 
érvénytelenek, a semmisség pedig ha
táridő nélkül megállapítható, ezért a be
jegyzések törlése iránt kellett intézkedni.

Végső soron hasonló vagyonfelosztási 
és juttatási módszer volt az is. amikor a 
vadásztársaságok a kilépő tagok számára 
végkielégítési és kilépési díjat állapítot
tak meg Mivel a végkielégítés csak a 
munkaviszony megszűnésekor, a munka
jogi szabályok köriben alkalmazható, az 
Etv. ezt a jogintézményt nem ismeri, 
ezért az ilyen kifizetések jogszabály sér-
tőek.

Összességében tehát az egyesületek 
vagyona nem csoporttulajdon, nem is kö
zös vagyon. így annak nevesítésére sincs 
törvényi lehelőség. A vagyon feloszlása 
a megszűnéskor, a hitelezők kielégítése 
utáni maradvány vagyon tekintetében le
hetséges. a legfelsőbb szerv külön dönté
se szerint.

NEMCSAK A CÉG NEVE VÁLTOZIK
- Néhány éw el ezelőtt, amikor az 

éppen kirúgott iroda két zokogó al
kalmazottijával a \iHornoson ültünk, 
nem mertem reménykedni abban, 
hogy valaha sajdt irodám, sőt titkár
nőm is lesz. És tessék, ez látszik most 
megvalósulni in Csepelen, a Két mer 
és Hajas Kft. új székhelyén - foga
dott bennünket Hajas Tamás cégtu
lajdonos. miközben bemutatta a 
2000 négyzetméter alapterületű rak
tár és iroda első napjának horgász
vadász árukészletét.

A  frissen festett beionépülctben át
ható, de nem kellemetlen halcsali il
lat terjeng, nagy a sürgés-forgás, ke
reskedők jönnek-mennek. pakol
nak... szóval megkezdődött az élet. 
Három cég egyesítéséből alakult ki a 
jelenlegi kft., amelynek praktikumát 
könnyű összefoglalni.

Az új csepeli telephely közel van 
az „0 ” -ás körgyűrűhöz, könnyebben 
megközelíthető, nem kell a partne
reknek beautózniuk a városba. A  te
lephely valamikor a Pest Megyei 
Építőipari Vállalaté volt. nem titok, 
a felszámolást követő privatizáció 
során nagyon kedvező áron jutott 
hozzá a kft. Eddig a három cégnek - 
a hofgász-, a vadász nagy kereskedés
nek és a vadászatszervező irodának - 
külön-külön könyvelése, ügyvédje 
stb. volt, amit most össze lehet von

küszködnek. Ennek egyértelmű az 
oka: szűk a bázis, kevés a vadász, 
kevés az árualap, kevés a vásárló. 
Mégis ott kell lenni a piacon, és 
olyan szolgáltatást kell nyújtani, amit 
egyre többen igényelnek, egyre töb
ben vállalják, hogy meg is fizetik. 
Tudomásul kell venni, hogy a vadá
szat drága sport.

Ami a szolgáltatásokat illeti, a 
Kettner és Hajas Kft. egy a na
pokban felszerelt Satelit antenna 
segítségével közvetlen kapcsolatot 
tart valamennyi európai Kettner bolt
tal. néhány gomb megnyomásával 
tájékozódhat az üzlethálózat tel
jes árukészletéről, és néhány nap 
alatt minden árucikk a magyar vásár
ló számára is hozzáférhető. Az euró
pai Kettner-katalóguson kívül al
kalmanként magyar Kcttner-kataló- 
gust is készítenek, amely a csomag
küldő szolgálat tevékenységét segí
ti. Rövid időn belül megnyitják az 
Andrássy úton a régi üzlet kibőví
tett szárnyát, és az intenzív üzlcibő- 
vítés keretében új üzleteket nyitnak. 
Az első megnyitására az ősz fo
lyamán Tatán-Tatabányán kerül sor. 
Már eddig is találkozhattunk a 
Kettner cégmárkával készített árufé
leségekkel, a horgászathoz hasonló
an egyre több vadászfelszerelés fogja 
e márkanevet viselni.

ni. miközben a régi cégek az új kft.-n 
belül megtartják önállóságukat.

Hajas Tamás számára az új kft.- 
ben a Kettner az egyedüli parner és 
egyben a nagybetűs példa, amely 
szerte Európában rendelkezik hor
gász-vadász üzletekkel, ami mind a 
vadászatban, mind a horgászatban

csinálni... és akkor fellendül a for
galom.

Hajas Tamás tisztában van azzal, 
hogy a vadászat átalakulása miatt 
még sokáig nem lesz a vadászokat el
látó kereskedelem nyereséges. Ha 
nincs az embereknek pénzük, nem 
vásárolnak. Ha nem vásárolnak, mi

meghatározó szerepet játszik a fel
szerelésekben, de különösen az öl
tözködésben. Minden - a reklám, a 
design, a marketing - erre épül. fel 
kell kelteni az emberekben az igényt 
a kulturált öltözködésre, divatot kell

tői lenne a vállalkozás nyereséges. 
Mindenki azt hiszi, hogy a másik ke
reskedőnek vagy irodának jól megy, 
jól keres, miközben nincs jelentős 
eredmény, a legtöbben a napi megél
hetésükért, az életben maradásukért

■»
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Szeptemberben megjelenik a vadászati rendelet módosítása
Tudtuk, hogy m6dositani fogják a 8/1993 as FM rendeletet, de nem tudtuk, hogy a módosító 
sok mennyiben javítják vagy rontják helyzetünket. Vajai László, az FM vadgazdálkodási fő 
osztályának vezetője még a rendeletmódosítás előtt tájékoztatta szerkesztőségünket, azzal 
a megjegyzéssel: a módosításokon még dolgoznak, az egyeztetések folyamatban vannak. 
Várhatóan szeptember közepén végén jelenik meg és válik kötelezővé minden vadász szá

mára.

Az állami, úgynevezett üzemi kezelésű 
vadászterületek a vadgazdálkodás szín
vonalának fejlesztése érdekében célfel
adatukat kapnak: génrezervátumok, 
bemutató-, kísérleti, oktatási területek 
is lesznek.

F\>ntosítják az erdei vadkár fogal
mát. A  kár az. amelyik a csemeték 
elhalását okozza. Vegetációs idősza
konként erdei vadkár csak egyszer ve
hető fel. amelynek pénzben kifejezett 
értéke az erdősítés normatív támogatá
sából és a vadkárosítás miatt kiszabott 
erdővédelmi bírság összegéből áll. E r 
dősítést védő, bekerített területen 
nem érvényesíthető vadkárigény.

Kidolgozták a vadvédelmi bírság 
szankcióit, amelyek közül figyelemre
méltó. hogy a bérlelövési szerződés 
nélkül, kísérővel vadászó magyar ál
lampolgárok esetében a vadászat szak
szerűségéért a vadászatra jogosult jogi 
személyt vonják felelősségre.

Nem kell a hazai vadászoknak 30 
napon belül bírálatra vinni a trófeát. A 
bírálat időpontjának eldöntése a vadá
szati felügyelő feladata.

A vaddisznónál ezentúl nem 12 cm. 
hanem 16 cm-cs agyarhossz az alsó ha
tára a kőtelező bemutatásnak.

A trófeabírálati díjakat kategóriák 
szerint kell majd fizetni, például a 200 
gramm alatti őzbakok esetében a bírá
lati díj 250 forint lesz.

A vadászjegyek ára az eddigi 500 
forintról 3000 forintra emelkedik, és 
minden év február 28-áig lehet ki
váltani.

Újdonság, hogy azok a külföldi ál
lampolgárok. akik állandó tartózkodá
sukat személyi igazolvánnyal tudják 
igazolni, kaphatnak vadászjegyet.

A  vadászjegyet a vadászati fel
ügyelő azért is bevonhatja, ha az el
ejtő trófeabírálati kötelezettségé
nek nem tesz eleget. A  mínusz 3 pon
tos lelövés esetén két évre, a mínusz
2 pontot kapott trófea esetén egy év
re vonhatja be az elejtő vadás/je- 
gyét.

Emelkedik az állami vadászvizsga 
díja. egységesítik a vizsgáztatás- és kö
vetelményrendszert. Ennek érdekében

elkészült egy hat kötetből álló könyv
sorozat. amelyből a vizsgákra fel lehet 
majd készülni.

Minden vadászható vadfajra elké
szült a régóta várt tenyészérték-táb- 
lázat, amely nagy segítséget nyújt 
majd az orvvadászok kártérítési perei
nek elbírálásához.

Tilos a .22-cs kaliberű, valamint a 
40 mm hüvclyhosszúságnál kisebb töl
tényt kilövő puskát, illetőleg a szám
szeríjat vadászati célra használni. A 
hivatásos vadászok a kispuskát tovább
ra is használhatják.

Tilos motoros járműről, járműből 
vagy mozgásban lévő járműről a vadá
szat. Ez alól egyedül az őz vadászata 
kivétel.

Tilos az éjszakai fényszórós vadá
szat! Az eddig fényszóróval vadászha
tó vadfajokra is csak különösen indo
kolt esetben ad majd eseti engedélyt a 
vadászati felügyelő.

Tilos az öntöltő sörétes puskában 
három tölténynél többet tartani.

Két új vadfajjal bővült a vadászható 
vadfajok listája: lőhető az aranysakál 
és a kcrcc réce.

.Megszűnik a golyóérett őzbakok 
üzekedési idő előtti tilalm a. Az in
dok: a mínuszpontos szankciók és az 
éves vadgazdálkodási tervek elegendő
ek az állományvédelemhez.

Az őzsuta vadászata október l-jélől 
január 5-éig tart.

Tilalm i ideje lesz az 50 kilogramm 
feletti vaddisznókocáknak január 
31-étől május 1-jéig.

A fáeántyúk és a fogoly csak eseti 
engedéllyel vadászható.

Tilos a vetési varjú vadászata febru
ár 28-ától május 1-jéig. Fész.kclőtele- 
pen és annak 200 méteres körzetén be
lül az elejtésük szintén tilos.

A terelővadászaton (riglizéscn) tilos 
mindenféle gímszarvas elejtése.

A rendeletmódosítás megjelenését 
követően több téma részletesebb is
mertetésére még visszatérünk, mert a 
rendelet nem tudása, nem ismerése 
senkit nem mentesít majd a fclclósség- 
revonás alól.

Csiga-„bika" gyere ki
A szarvasbögésről és eszközeiről könyvtárnyi irodalom létezik, ezúttal - elöljáróban. így az 
idény előtt - tekintsük át a legfontosabbakat, kükönös figyelemmel a bögőkurtok. ezek közül

is a bögőcsigák használatára és készítésére.
A félreértések elkerülése érdekében a bögőcsiga nem a bika hívására, hanem a megközelí 

tésére. megállítására, kedvező lövési helyzetbe hozására szolgál. Mindez nem zárja ki, hogy 
a szarvasbika vagy a szarvastehén hangjának utánzásával a bika nem megy rá a vadászra.

Mit kell figyelembe venni a bögőcsiga bögőkürt használatánál?

FOTO P O L S T fR G A B H If  l l  A

A legfontosabb a széljárás, mert ha a 
csapatbika, vagy a körülötte ólálko
dó kontár bikák valamelyike szelet 
kap, a vadász szó szerint fújhatja. A  
rácserkelésnél tehát csak jó  széllel 
lehet a csapatát féltékenyen őrző 
törzsbika közelébe kerülni. Közben 
könnyen előfordul, hogy a körülötte 
ólálkodó, addig nem is sejtett mel
lékbika megugrik. Ilyenkora Icgvér- 
mesebb csapatbika is elhallgat. Fe
szülten figyelnek, és a legkisebb 
gyanús je lre  nagy robajjal elhagyják 
a veszélyes helyet. Ha szelünk jó. 
nincs gond. menthető a helyzet, elő 
a bőgővel és el lehet kezdeni a bika 
„bosszantását” . Igen jó. ha eközben 
a cserkelő bottal alaposan megcsap
kodjuk a bokrokat, ahogyan ezt a bi
ka teszi. Egyébként cserkelés közben 
hasznos időnként a bottal az. agancs 
koppanását utánozva végighúzni az 
ágakon, a lassan vonuló bika agancs
hangjainak utánzására. Mérgesíteni, 
bőgésben lehet tartani a bikát akkor, 
ha a vadász elég közel van már a csa
pathoz. A  csapatát őrző bikát a hang
ja is elárulja. Az időnként „öh- 
öh-öh-öh” -nck hangzó terelőbőgést 
a bika akkor adja. ha rigyető tehenét, 
vagy egy-egy szcmtelenkcdő kontár
bikát hajt el. Ilyenkor szép lassan 
megindulhatunk a bika irányába, el
nyújtott, hosszú, vágyakozó, a magá
nyos. kereső bikára jellem ző bőgést 
hallatva. Ha sikerült alaposan fol-

mérgesíteni a bikát, s az egyre harci- 
asabban vissza-visszabőg, a vadász 
közelíthet, egyre mérgesebbeket 
„mondogatva” . Ha azonban a bika 
szavakkal le nem írható, szinte vclöt- 
rázó harci kiállítását hallja és arra 
visszaválaszol, azonnal takarást kell 
keresni, mert bármelyik pillanatban 
ott állhat előtte a bika, vetélytársát 
bőszen keresve. Az úgynevezett „be 
ugró" bikákkal szemben mindig óva
tosan kell bánni, mert többnyire nem

az, amelyet cl szeretnénk ejteni. E r
re mindig gondolni kell. Egyébként 
mint mindenben, a bőgésben is a 
gyakorlat teszi a mestert. Ha azon
ban még korántsem tökéletes a (csi
gából, tülökből, bőgőből, lámpa- 
üvegből stb.) kicsalogatott hang, 
cseppet se keserítsen el senkit. Aki a 
bőgés alatt sokat hallgatózik, tudja, 
hogy milyen sokszor nyékük, nyak- 
ük különösen a fiatal bikák hangja, 
így. ha a vadász netán egy-egy falsot

fog. nem történik semmi baj. attól 
még belefér a „zenekarba” . Termé
szetesen a legjobb, ha a kezdő, egy * 
öreg. tapasztalt vadásztól lesi cl a 
fortélyokat. A  vérbeli szarvasvadász 
akkor sem tudja megtagadni önma
gát, ha netán a jósorsa a tengerpartra 
viszi. Ha meglát valamit, aminek ké
sőbb hasznát veheti, hazahozza. A 
spanyol tengerparton vásárolták a ké
pen látható triton csigákat, amelyek
ből kis ügyeskedéssel kiváló bőgő
kürt készíthető. Általános szabály, 
hogy minél nagyobb a csigaház, an
nál jobb, mélyebb, öblösebb a hang
ja. Ennek azonban csak az szab ha
tárt. hogy hordhatónak kell lennie, 
legjobbak a 22-25 cm hosszúak. So
kan éppen azért idegt nkednek a tri
ton csigától, mert jószerint mindig 
útban van, és a cserkelő vadász soha 
sem tudhatja, melyik percben kell 
előkapni. Amint-a képeken is látha
tó. nincs kél egyforma csigaház. 
ahány annyiféle. Ezért nem lehet 
megmondani, mekkorát kell majd a 
csúcsából levágni, mert a belső kürtő 
mérete egyedenként változik. Az. el
ső levágott szelet mutatja meg, mek
kora az üreg. és amennyiben szüksé
ges, újabb szeleteket kell lefűrészel ni 
az éles. aprólögú csont fűrésszel, 
vagy fogorvosi kézi köszörűvel. Eb 
ből áll tulajdonképpen a „hango
lás” . mert a lyuk nagysága függ az 
ember szájméretétöl is. -y-
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  som ogyi vadá llom ányt ve 
szélyeztető orvvadászok ká r
okozásáró l, ném et vadász  
m agyar e lism erésérő l, va la 
m int egy ha lá lla l végződött 
vadásztragéd iáró l o lvash at
tak  egyebek között az elm últ 
hetekben  a  vadászesem ények  
iránt érdeklődök.

„A  nagyvadban gazdag somogyi 
erdőkben az utóbbi két-három 
évben jelentős károkat okoznak 
az orvvadászok: több millió fo
rintos veszteséget okoz nem kí
vánatos tevékenységük - derül 
ki az E s t i H írlap  O rvvadászok  
cím ű Írásából. - S im o n  Pá l, a 
megye vadászati főfelügyelője

elmondta: a hivatalos engedély
ivel rendelkező vadásztársasági 
tagok között is egyre többen jár
nak a tilosban. Az kién eddig 
nyolc vadászengedélyt kellett 
visszavonni, mert orvvadászaton 
érték valam elyik társaság tagját. 
A  rabsicok többségének persze 
nincs vadászengedélye, s ha raj
ta is vesztenek egy éjszakai ka
landon, a büntetés mértéke nem 
tartja vissza őket egy újbóli 
próbálkozástól. Je len leg  a m e
gyében 2700 vadásztársasági 
tagot tartanak nyilván. Több
ségük nemcsak vadászszenve
délyének hódol, hanem a va 
dászmesterekkel és vadőrökkel 
együtt részt vesz a vad- és er

dővédelmi feladatokban is. A 
vadászati főfelügyelő szerint 
azonban jóval több hivatásos 
vadvédőre lenne szükség ahhoz, 
hogy kellő biztonságban legye 
nek a somogyi erdők vadjai. Úgy 
véli, ha rövid időn belül nem vá l
tozik a helyzet, akkor komoly ve 
szélybe kerül a világhírű som o
gyi vadállom ány.”

„A  Vadászok Vas Megyei Szö
vetsége tiszteletbeli vadászmes 
téri címmel tüntette ki Peter 
U th o ff freiburgi (Németország) 
erdőmérnököt. Szem élyében 
először kapja külföldi vadász M a
gyarországon ezt a cím et - adta 
hirül a Vas N épe  Vasi vadászok

közgyűlése című anyagában, 
amiből megtudható: - A tiszte
letbeli vadászm esteri cím  a nyu
gati országok vadászkultúrájá
ban rendkívül rangos elismerés, 
nagyon ritkán kapja külföldi va 
dász. Németországban egyetlen 
magyar, őr. Nagy Endre, a híres 
Afrika-vadász részesült ebben a 
kitüntetésben. A  rangos címet 
nem adták ingyen a vasi vadá 
szók: Peter Uthoffnak be kellett 
bizonyítania, hogy ismeri a m a
gyar vadállom ányt, országunk 
történelmét, kulturális em lékein
ket."

összeállította: K . E .

A REFERENCIATERÜLET HÍREI
A haszonbérleti szerződés érvényes
ségének tárgyában augusztus elején 
kézhez kajxrn bírósági ítélet, ha a 
maga nemében páratlan is. koránt
sem mondható esetinek, mert máso
kat is érdekelhet, esetleg érinthet.

Röviden a/ előzményekről: a per 
azért indult, mert a Kisalföldi Erdő 
Rt. t. mint bérbeadói dr. Szabó Já 
nos. volt PM miniszter a múlt év má
jusában a bérbeadói jog megvonásá
nak ..fenyegetésével'’ arra kötelezte, 
hogy a megkötőit haszonbérleti szer- 

* ződést azonnali hatállyal mondja 151. 
mert a pályázatot elnyerő Pannonvad 
Vadásztársaságnak a pályázat és a 
szerződés aláírása idején nem volt 
meg a bírósági bejegyzése, annak e l
lenére. hogy a kérelmet 1993 decem
berében a bíróságra benyújtotta és 
ezt igazolta. Az aláírt szerződés 
azonnali hatályú felmondást egyik 
lél részére sem tett lehetővé, mert a 
lelnxMxlási időt hat hónapban állapi 
tolták meg. Ez volt tulajdonképpen a 
per tárgya, amelyhez beszereztük az 
Igazságügyi Minisztérium Civiliszti- 
kai Főosztályának állásfoglalását. 
Eszerint az alakuló közgyűlés után a 
(vadásztársaságnak joga és lehetősé
ge van a működéséhez szükséges fel
tételek megteremtésére, előszerződé
sek kötésére, pályázatokon történő 
részvételre, amelyek azonban csak a 
bírósági ny i I vánta rtásbavétd után 
emelkednek jogerőre.

A nx*gkapott ítélet egyértelműen 
kimondja, hogy az 1994. januar 
27-én megkötött haszonbérleti szer
ződés érvényes. A bíróság ítéletéhez 
kés/ült háromoldalas indoklást hely 
hiányában nem áll módunkban kö
zölni. bámtennyire bővelkedik a va
dászok részére hasznos és megszív
lelendő okfejtésekben. Annyi azon

b a n  föltétlenül ide kívánkozik, hogy

a bérbeadó erdőgazdaság a jogszabá
lyokat uxígfelelően értelmezte, a pá
lyázaton való részvétel nem volt jog
sértő. és a szerződött két fél között 
polgári jogviszony jött létre, amely
be másnak beleszólása nincsen. Sőt
- mint azt az ítéletben olvashatjuk - 
a hatósági jogkörben eljáró FM  mi
niszter sem módosíthatja. A  bíróság 
álláspontja szerint a miniszter egy
fajta joggal való visszaélést gyakorolt 
e körben, amikor ezen jogi iránymu
tatást tartalmazó leiratával a felek kö
zötti polgárjogi szerződést befolyá
solni kívánta. A felperesként megne
vezett bérbeadó erdőgazdaság a per 
vesztese lett. s így köteles megtéríte
ni az alperes költségeit annak ellené
re. hogy egyébként is mindketten 
nxrg voltak győződve arról, hogy a 
kétoldalú szerződés érvényes. Csu
pán az új vadászok kedvéért - akik

talán nem ismerték - dr. Szabó János 
exminiszter a jogász doktor, a mező- 
gazdasági jog alapos ismerője, aki
nek a munkáját minisztersége idején 
egy egész apparátus segítette.

Természetesen a kialakult jogvita 
a területen folyó munkát cseppet sem 
zavarta. A meglévő lesek kijavításán, 
tetők készítésén kívül 25 új magasles 
épült. Néhányat ugyan lölgyújtottak. 
motorfűrésszel szétdarabollak isme
retlen tettesek. Gondot okoz. hogy 
az önkormányzatok nem tájékoztat
ják a lakosságot a vadgazdái kodással 
kapcsolatos jelenlegi, érvényes jogi 
helyzetről, pedig az részletesen ki
dolgozott és megjelent, igaz csak a 
szaklapokban. Ez természetesen nem 
csupán a térség problémája, ország
szerte tapasztalhatók az önérdekú 
értelmezések, visszaélések, amelyek 
akár napi konfliktusokhoz vezetnek.

Augusztus 8 án kezdődtek az er
dősítések műszaki átvétele során a 
vadkárbecslések. A  múlt évi makk- 
vetések eredménye általáix>sságban 
jónak mondható, nem volt ered
mény telen az erdészek és a h ivatási 
vadászok külön beosztás szerinti őr
zése. a villanypásztor telepítése, 
amelyet a jövőben is folytaim kell. 
Ennek ellenére több hely ütt a pótlás 
után föl kell építeni a kerítést, a v il
lanypásztort. mert a disznók helyen
ként kitúrták a makkot. Összességé
ben azonban mind az erdőfelügyelő- 
ség képviselője, mind az erdészet 
igazgatója elégedett volt az eredmé
nyekkel. amelyeket bizonyára tovább 
lehet még javítani. A közös terület 
bejárás lehetőséget adott az együtt
működési szerződés áttekintésére, a 
közös feladatok megbeszélésére. 
Nem történt előrelépés az erdei utak 
illetéktelenek elől történő lezárásá
ban. Végül olyan megoldás született, 
hogy a legfontosabb sorompók mellé 
őrbódét telepítenek, ahol a lezárás 
ideje alatt őrszemélyzet tartózkodik 
elsősorban az esti. éjszakai és a haj
nali órákhan. A bőgési időszakra va
ló fölkészülés jegyében megkezdő
dött a nyiladékok gépi tisztítása, 
amellyel a hónap végére végezni 
kell. A 120 hektár művelt vadlöldnck 
fele volt gabona és kukorica. így a 
szükséges igazolások beszerzése 
után elkészül a kiirt támogatás felvé
teléhez szükséges kérelem. A mező- 
gazdasági vadkár a/ eddigi bejelen 
tések és esetek számát illetően a múlt 
évinél kedvezőbben alakult, amihez 
bizonyára hozzájárult az is. hogy 
két-két hivatásos vadász, külön be
osztás szerint iúnius l-jélől minden 
éjjel járőrként védszolgálatot teljesí 
tett a veszélyeztetett területrészeken.

( R f / y t a t d u i  h n v t k c z i k l

H U B ER TU S
Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. MEGRENDELHETŐ'

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a

VADÁSZISKOLA
(Ár: 4500 Ft á fá v a l>

A MEZEI NYÚL
(ökológia, gazdálkodás, vadászati 

(Ar: 430 Ft áfával)

AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL
(Ár. 448 Ft áfával!

A megrendeléseket postafordultával utánvéttel te^sitjuk1
Címünk 10*1 N * k y  utca 34

fetotoo 1119008 To4 f» . 1314790
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VÍZIVADIDÉNY KEZDETÉN
A  sörétes puskás vadászok hosszú 
bojt után végre vállra vethetik 
fegyverüket, és kellemes élmények 
reményében kiballaghatnak a köze
li tóhoz, folyócskához, csatorná
hoz vagy éppen tarlóra. Várják a* 
húzó vadrécéket. Persze mindez 
csak azokra vonatkozik, akik olyan 
szerencsések, hogy lakóhelyük kö
zelében. vadászterületükön vannak 
vízivad kedvelte részek.

A  vízi vad vadászat augusztus 
15-ei nyitánya előtt kérdeztünk 
meg néhány vadászati vezetőt, il
letve vadászati irodát: mi várható 
az idén?

Talán az ország legjobb és legna
gyobb vízivad vadászatára alkal
mas területe a Fauna Rt. kezelésé
ben van (sokan még régi nevén is
merik: Füzesabonyi Á llam i Gaz
daság). Godó Ferenc vadászati 
igazgató ismertette az adottságo
kat, lehetőségeket:

- Annak ellenére, hogy terüle
tünk északi részén az urbanizáció 
összeszokftette a vadászatra alkal
mas helyeket, a természetes vad ka
csaállományt egy harmad ára csök
kentette, még mindig bőven van va
dászati lehetőség 6300 hektáron. 
Az idei tavasz csapadékos volt, így 
több réce költött, a szaporulat jó  
volt. Június-júliusban ugyan már 
inkább szárazság uralkodott, ez 
azonban nekünk nem okozott nagy 
gondot, sőt! A  közelmúltban 20-30 
kilométeres körzetből bcgyüleke- 
zett a kacsák kétharmada a mi terü
letünkre. A  Hortobágy helyett is 
inkább erre vonul sok réce. Most, 
augusztus elején mintegy' 8-10 ezer 
vadrécénk van. Október végén ne
hezebb lesz a helyzet, akkor 
ugyanis a Tisza-tó lecsapolása m i
au a vízivad jó  része a megközelít

hetetlen lecsapolt részeken tartóz
kodik.

- Augusztusra 18-20 csoport je 
lezte érkezését. Főleg olaszok, a 
németeket kevésbé érdekli a kacsá
zás. Két tény azonban nehezíti 
helyzetünket: a napi 8 engedélye
zett réce elejtését nehéz megértetni 
a külföldi vendégekkel. Ha reggel 
és este kint vannak, egy húzáson 
csupán négy kacsát lőhetnek, m i
közben jóval többre lenne lehetősé
gük. A  másik - gazdálkodásunkat 
érintő - rendelet a vízivad vadászat 
augusztus 15-ei nyitánya. A  kieső 
két hét - a múlttal szemben - 2-3 
m illió  forint bevételkiesést jelent 
cégünknek.

Papp Zo ltán , Hajdú-Bihar me
gye fővadásza:

- Vizes tavasz és nyár után jobb 
a vízminőség megyénkben, a ka
csa is talán több, mint tavaly volt. 
A  vfzivadvadászat az egyedüli jó l 
értékesíthető vadászat, a hortobá
gyi, hajdúszoboszlói, polgári, ti- 
szacsegei stb. társaságok gond nél
kül adták el a récevadászatot. Sok 
külföldi bérleményt szeretne vásá
rolni. de erre kevés lehetőség van. 
Egészében véve jó  idény elé né
zünk.

- Plavecz Jáno s, Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megye fővadá
sza:

- Ahol van víz. ott kacsa is van. 
A  II éve tartó aszály miatt szinte 
minden tocsogó kiszáradt, így né
hány halastavon koncentrálódik a 
vízi vad. A  vadászati lehetőség és a

teríték is talán jobb lesz a tavalyi
nál, mert mintegy 150 m illim éter
rel több csapadék volt az idén, így 
kicsit több a réce is.

Pomázi Gusztáv, Pest megyei 
fővadász:

- Megyénkben m inim ális termé
szetes, vadréce van, külföldit nem 
is fogadnak a társaságok. A  te
nyésztettél együtt 6 7  ezer kacsa az 
átlagos éves teríték. Egészében vé
ve kiszámíthatatlan, bizonytalan a 
vízivad vadászata, nem is alapoz
nak rá a társaságok.

M ik lós Káro ly, Bács-Kiskun 
megye fővadásza:

- Évek óta aszály van. így aztán 
egyre kevesebb a vízivad is. Am i 
van. az a két folyó - a Duna és a 
Tisza - mentén található, zömük a 
Duna mentén. Sok kisebb-nagyobb 
tó van a megyében, közülük a Har- 
tai-tavon akad réce, a Péteri-tó v i
szont kiszáradt, más tavakkal se 
sokkal jobb a helyzet. Az ártereket 
kivéve szinte nincs vadászati lehe
tőség - a külföldiek kihasználják 
azt a keveset, ami van. A  megye 
vadászai tudatában vannak a szo
morú helyzetnek, maguk korlátoz
zák a víz i vad vadászatát szerdai, 
szombati és vasárnapi alkalmakra, 
és ez csak novembertől változik, 
amikor az északi récék érkeznek. 
A  várható teríték kisebb lesz a ta
valyinál.

Török A n ta l, Pannonvad vadá
szati iroda rövid véleménye:

- Változatlanul van érdeklődés 
külföldről a vízivadvadászatra, 
csak éppen kevés a vízivad. sok he
lyen nem vagy korlátozottan sza
bad csak lőni - túl 1 iendelet szabta 
korlátokon.

Összeállította: 
Knefé ly M á riaw

A Magyar Korongvadász Szövetség versenyeredményei
Viharsarok Kupa. Kóróstarcsa. Petőfi Vt. július 2.
Skeet 25. trap 20 korong és élló óbbakra 20 lövés: háromtusa:
1. Dobos József Nefag R t.- SE lE  570 pont
2. Hegyi János Nagyszénás* Vt. 559 pont
3. Rác* József Nagyfából Vt. 548 pont
Bakonyi István Emlékverseny. GyomaendrOd. Korosmenti Vt. július 8.
Skeet 25 korongra, trap 20 korongra, toronykakas 25.
Eredmények, egyéni:
1. Kontra Imre Körósmenti Vt. 538 pont
2. Lázár Tamás Korosmenti Vt. 526 pont
3. Gombos Károly Bolyai SE . 524 pont
Csapat:
1. Korosmenti Vt. Iszéttóvéssel) 1856 pont
2. Szolnok megye 1856 pont
3. Hajdúnánási Kossuth Vt. t8T4 pont
Oabas Kupa. Oabas. júllius 15. vadász-skeet 75 korongra:
1. Dobos József Nefag Rt.-SELE 71 pont
2. Nagy Péter O M KVE 70 pont
3. Lipcsik István SELE  68 pont
Balatonfuzfő. július 16.
Duplatrap verseny.
1. Berkó József SELE 88 pont
2. Oss László SELE 83 pont
3. Dobos József Nefag R t.-SELE 80 pont
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TRÓFEA KFT. AJANLATA:
SÖRÉTES ÉS GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK VISZONTELADÓINK

JELENTKEZÉSÉT
A GÖDÖLLÓ, ISASZEGI ÚTON LEVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN.

GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK
ZKK-600: 7 x 64. .30-06, 270W. 6.5 x 55. ZKK-601: .243W.. 308W.. 308W Luxus 

ZKK-600 MC: 7 x 64. .30-06. 6.5 x 55. ZKK-602: .300WM. 300W M-Luxus. 375HH Magnum, .458W M 
CZ—537: 7 x 64. .30-06. .243W. .308W. 6.5 x 55. .370W. .222Rem. CZ-513: .22 Long.

ZKM -452: .22 Long, .22 W M  Frankonia Favorit: 7 x 64, .30-06, 7 x 57, .243W, 8 X 68 S, 9,3 x 62 
98 tip. Mauser: .30-06, 7 x 5 7 ,  8 x 5 7  IS Santa Barbara: 7mm Rem.M., .308W Ruger: .30-06, M.77 tip:. 30-06, .223

Browning: 7 mm Rem.M., .308W 
Tikka: .30-06, .308W./412 típus, dupla golyós .30-06 

Remington: .30-06 Zastava: .223 Rém.

SÖ R ÉTES VADÁSZFEGYVEREK: 12/70 kaliberrel:
IZS-18, Taiga lzs-43, TulaToz 34, Tundra Super, Brünner, Sauer, Berette, Merlin, Bernadelli, Frankonia Sirocco,

Franchi 48-AL, Mossberg, Imperator, Brigant, ZP-149.

NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: 7.15-15 ÓRÁIG. PÉNTEKEN 7.15-12 ÓRÁIG.
TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMUNK: 06-28/330-291.

^ . C ö u a r Ó

Kettnec JagdJÜ /  Re isen

/ /

M I  M E G V A L Ó S ÍT J U K  a l m a i  v a d a s z a t a i t . . .
DÉL-AFRIKA

S P E C IÁ L IS  NYALAVADÁSZAT
7 teljes vadásznap. szállás első osztályú házakban, ellátás.

2 vadász, egy vadásAisóró, terepjáró:
4 6 vadász esetén: ATS 15 670/vadász 

2 vadász esetén: ATS 21 380.'vadász 
1 vadász esetén: ATS 27 896

Kilövési lehetőségek: 
nyála, kudu, gnu. impala. zebra, varacskosdisznó. buschbock stb

V A R A C SK O SD ISZN Ó  VADÁSZAT
6 teljes vadásznap. szállás, ellátás, 6 varacskosdisznó kilövése:

4 C vadász esetén: ATS 27 200/vadász 
. 2 vadász esetén. ATS 35 535/vadász 

1 vadász esetén ATS 41 592
További kilövési lehetőségek, kudu, impala. gnu, oryx. eland stb.

ZIM B A B W E
S P E C IÁ L IS  BIVALYVADÁSZAT O K T Ó BER BEN  É S  1996-BAN

3 teljes vadásznap. szállás, ellátás, egy vadász, egy vadászkiséró, 1
bivaly kilövése: 1
ATS 34 950

Repülőjegyek a legkedvezőbb áron!!!

Kettner-Hajós Nimród Kft. Vadászatszerve/ó Iroda 
1214 Budapest. II Rákóczi Ferenc út 195-197.

Tel 420-5281. 420-5282, 420-5283 Fax: 420-4466

M

EZ A SZAKUZLET
M Á R K Á S  VADÁSZ- É S  M A R O K LŐ FEG Y V ER EK

Steyr-M annlicher, Voere, svájci-ném et S IG  SA U ER  
és az osztrák G lock pisztolyok, SW A R O V SK I távcsövek. 

H irtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.
- O LCSÓ  B IZ O M Á N Y O S FEG Y V ER EK  -

A RA N YFÁ C Á N  V A D Á SZ-H O R G Á SZ  Á R U H Á Z  
Budapest X III., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566.

v  D i a n a  F E G Y V E R Ü Z L E T
TRADE — -

SÓKÉTES. OOiVOS ES MAROKl&fECYVEREK. CCUÖVÓ PISZTOLYOK KÚLÖNLCGCS KAL18ER8EN IS
♦

LÉGFEGYVEREK. GAZ . KIASZ TÖP1SZTOLYOK NAGY VÁLASZTÉKBAN
*

ENGEOClV NÉLKÜLI MATASTALANITQTT FEGYVEREK
’ C •< • # ^ • »V/ í í r j #

R t P l  ICÁK ES EGYE 6 VADASZ ATI KIEGÉSZÍTŐ FELSZEREL ESEK In A k K .  »ówe<e*i

FEGYVERJAVITÓ *ÚNELY
♦

KiS Í S  NAGYKERESKEOCLMI ÁRUSÍTÁS %
1077 BUDAPEST, W ESSELÉNYI U 74. TELEFON 322 4002 

NYITVA TARTAS Héti* csutonck  $ 30 -1*00  péottk  $  30 14 30



fecttncr éő  íja ja ő
ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, VISZONTELADÓINKAT ÉS SZÁLLÍTÓINKAT, HOGY A 

K E T T N E R  N IM R Ó D  KFT., A  K E T T N E R  VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA ÉS A K E TTN E R  
ÉS H A JA S  KFT. CÉGEK ÖSSZEVONÁSÁVAL, 1995. AUGUSZTUS 1-JÉTÖL Ú J KÖZPONTI 

TELEPHELYEN, 2000 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETEN, ÓRIÁSI ÁRUVÁLASZTÉKKAL

Kereskedelmi Kft.
kereteiben működik tovább és várja partnereit. 

Az új címünk:

fec ttn er  é ő  h a ta ö
NIMRÓD 

Kereskedelmi Kft.
1214 Budapest (Csepel), Rákóczi u. 195-197.  

Telefon/fax: 420-4940
A mellékállomások a következő számokon is kapcsolhatók:

420-4937, 420-4938, 420-4939,  
420-4941, 420-5281, 420-5282, 420-5283

KÖZPONT -  NAGYKERESKEDELEM -  CSOMAGKÜLDÉS

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél
SZ EK SZ Á R D O N ! 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: <74) 319 609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelm i fegyverek, lőszerek, fegyverek

bizom ányi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverjavitás, belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelés -

fedett lőpálya.
N yitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szom baton 9-12 óráig.

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, 
FIGYELEM!

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A CONCOROE TRAVEl VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA SEGÍTSÉGÉ 
VEI fOGLALKOZlK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VAOÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL 

AJÁNLATAINKAT A TERÜLETEKKEL KÖZÖSEN IGYEKSZÜNK A HAZAI BÉRKROVÓK IGÉNYÉHEZ ÉS NEM 

UTOLSÓSORBAN PÉNZTÁRCÁJÁHOZ IGAZÍTANI 
A CONCOROE TRAVEl AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK. TÁRSASÁGOKNAK BIZTOSÍTJA A SZERVEZÉST.

AKIK KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁGGAL RENDELKEZNEK.

AZ EDDIG BEÉRKEZETT F€lAJÁNLÁSOK. AZ ÖZ0AKVAQÁSZAIOK MÁR ELKELTEK. OE TÁJÉKOZIAIÁSUL 
KÖZÖLJÜK, HOGY A lELÖVÉSI ÁR A KUlFÓlOl ÁRJEGYZÉK 70% A KORUL MOZGOTT.

AJANLATAINKBÖL:

V ÍZ IVA 0 VA DÁSZAT:
SIÓ CSATORNA SÁRVÍZ ELSŐSORBAN TŐKÉS RÉCE. VAOIIBA (A RÉCE NEM KIBOCSÁTOTT) 

NAPIJEGY. 1600 FT/f Ó ♦ 250 F t  KACSA ELVITELI DÍJ.

IDŐPONT SZEPTEMBERTŐL

FÁCÁNVADÁSZAT: KESZTHELY MELLETT 

KIBOCSÁTÁSSAL DÚSÍTOTT ÁlLOMÁNY. KAKAS ÉS TYÚK EGYARÁNT LŐHETŐ. ÁR 650 FT ♦ 12* 

ÁfA'OB KIBOCSÁTÁSI ÁRON. VAGY 10) FT/DB ♦ 12% ÁFA TERÍTÉKARON.
IDŐPONT OKTÓBER VÉGÉTŐL

ÜREGINYÚL VADÁSZAT: LAJOSMlZSE MELLET!
VADÁSZGŐRCNNYEL TÖRTÉNIK A VAOASZAT 

ÁR VAOÁSZGÓRÉNYES DÍJ DOO FWÓiNAR RÉSZVÉTELI DÍJ: 2000 FT/FÜNAp 2 OB NYÚL ELVITELLEL.

MINDEN T0VAB8I ELVITELI DÍJ 350 FT.DB 
REMÉLJÜK. AJÁNLATUNK MEGNYERI TETSZÉSÜKET ÉS RÉSZT VESZNEK A VADÁSZATOKON TARVAO 

RA. VAODISZRÓRA ÉS TRÓFEÁS VADRA KIZÁRÓLAG 2 HAVI ELŐZETES BEJELENTKEZÉSRE SZERVE
ZUNK VADÁSZATOKAT.

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET: GM368. 1054 BUDAPEST. HONVÉD U 8 IV 3. 

CONCORDE TRAVEl: 269 5447. 26^5440, 1062 BUDAPEST. ANDRÁSSY ÚT 56.

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

A Z  O LA SZ  RC É S  N O R M A  LŐ SZ ER EK  
K IZ Á R Ó LA G O S  FO R G A LM A Z Á S A

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tol.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belovését, bevizsgáztatását. céltávcső szorelését. valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. 
Telefon: 321-1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

HUBERTUS 
vadászbolt

Sopron, Lackner u. 6. Telefon: 99/314-317

Nagy választékban kapható vadászfelszerelések, sörétes és golyós lő
szerek. gáz-riasztó fegyverek. íjászati felszerelések, ajándéktárgyak 
és vadászkönyvek. Szakkatalógusunkból kiválasztott áruk megrendel* 
hetók.

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9.00-12.00 - 13.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00.



VA D A S Z

A legutolsó feladatnak hagytam a fe
gyelmi gyakorlatok közül a fektetés 
tanítását, amely a behívás mellett a 
másik legfontosabb ismeret. Vadászat 
során nagyon gyakran kell a vizslának 
hasalnia. Jelenleg két olyan vizsla van 
nálam, amelyeket azért hoztak, hogy 
szoktassam le a vadűzésról (az egyik 
két-, a másik négyéves). A „dropp”  
vagy „fekszik" vezényszót egyik sem 
hallotta éleiében. Pedig mennyivel 
egyszerűbb lett volna ezt már fiatalon 
beléjük nevelni, nem kellett volna éve
kig mérgelődn* velük. A vizslának fe
küdnie kell parancsszóra, sípjelre, 
kézjelre, szárnyas vad felrepülésekor, 
szőrmés vad felugrásakor, a lövés 
hangjára pedig nyugodtan helyben kell 
maradnia.

A fektetést és a helyben maradást is 
együtt szoktam tanítani. Minden vizs
lának meg kell tanulnia ezt hat hóna
pos és egyéves kora között. Az etetési 
időt is felhasználom a gyakorlásra. 
Ilyenkor még naponta kétszer etetek, 
de az etető tál előtt percekig türelme
sen hasaltatom a kutyát, a feloldás után 
jöhet ajutalom, az evés. Napközben is 
többször gyakoroltatom, ha látom, 
hogy játszani vau kedve. Az aporttár-

i K U T Y A

A Z  A L A P K IK É P Z É S
gyak kidobása vagy eldugása előtt is 
mindig fektetem, ezzel leszoktatom 
arról, hogy már az eldobott repülő 
tárggyal együtt vágtasson azért. K ivá
rom. amíg már majdnem elfelejti, 
hogy eldobtam valamit, és csak akkor 
küldöm elhozásra. Az így tanított ku
tya soha nem fog futni a laposan repü
lő fácán után sem.

A fekvő testhelyzetbe eleinte be kell 
a kiskutyát ..igazítani” : az ..ülj** pa
rancsot már ismeri, tehát előbb leülte
tem. majd szigorúan rászólok felemelt 
jobb kézzel, bog) ..fekszik!’’. Ezt per
sze nem érti. ezért bal kézzel a két első 
lábát előre húzom, jobb kézzel fejét le
szorítom - nem túl erősen -. közben 
ismételgetem: ..fekszik” . ..fekszik” . 
Néhány másodperc után felengedem és 
megdicsérem. Nyolc-tíz alkalommal 
ismételjük a feladatot. Nem engedem 
oldalára fordulni csak jóval később, 
amikor már sokáig helyben kell ma
radnia (úgy kényelmesebb a kutyá
nak). Szabályos a hasalás. ha a hátsó 
lábak két oldalt alatta, az elsők nyújt
va. ezeken nyugodjon az álla. Amikor 
a kezemet a fejéről leveszem, kezdet
ben mindjárt fel is akar ülni. ilyenkor 
újabb parancs, feltartott kéz és ha kell.

akár fenyítő mozdulat jobb kézzel a 
fejtetőre. Néhány nap alatt elérjük. 
h<»gy a felemelt kéz vagy az elhangzott 
parancsszó is elég ahhoz, hogy ku
tyánk feküdjön. Kis ideig várjunk 
ilyenkor, majd dicsérjük, jutalmazzuk. 
Ezután rövidet sípolunk, egyidejűleg a 
már ismert feltartott jobb kézzel tanú
juk tovább a vizslát. A hívó sípjel a 
szaggatott, azt már ismeri, a rövid síp
jelre csak meg fog torpanni, hogy 
most ez mi? Rámnéz, ekkor látja a fel
emelt kezet, és ezt a kézjelet szintén is
meri. így lehasal. Sokat kell ezt gyako
rolni, sokat dicsérni és jutalmazni. 
Mindaddig, amíg csupán a síp hangjá
ra is megteszi, amit elvárunk tőle.

Az előttem szépen hasaló kutyánál 
néhány hetes gyakorlás után óvatosan 
hátrálva megpróbálok eltávolodni, ha 
felemeli fejét vagy fel akar ülni. visz- 
szalépek. toppantok és felemelt kezem 
fölé tartom, esetleg rá is legyintek. 
„Fekszik” , „marad”  paranccsal ismét 
hátrálva, a kutyát szemmel tartva, már 
néhány lépésre eltávolodok. Majd 
visszamegyek, megdicsérve és felol
dom. A gyakorlatok alkalmával egyre 
messzebb távolodok, de mindig szem
mel tartom a kutyát, és a legkisebb la

zaságra azonnal reagálok. Ezt addig 
gyakorlom, amíg akár hátat is fordít
hatok vagy elbújhatok előle, de akkor 
sem kel fel.

Mindig visszamegyek hozzá, csak 
az engedélyemmel kelhet fel. n>ég há
roméves korában Ls. Ha ezt nem kívá
nom meg. akkor bármi zavarja, felkel 
a helyéről. De ha rögződik benne az. 
hogy gazdája jön. megdicséri, megju
talmazza és örül. akkor nem hagyja el 
a helyét még órák múlva sem.

Az elfektetett és helyben maradó ku
tyát nem szabad elhívni. Csak az öreg. 
megbízható, biztosan helyben maradó 
kutyával tehetjük ezt meg. A fiatal 
vagy éppen tanítás alatt lévő vizslát so
ha se hívjuk, mindig menjünk vissza 
hozzá. Nem szabad összezavarni: a 
„maradás” , ha már bclcsülykoltuk. 
tényleg legyen „helyben maradás**. 
Az elfektetés is akkor tökéletes, ha a 
vágtában kereső vizsla akár ötven-száz 
méterre is van tőlünk, a jól ismert 
egyetlen rcivid sípszóra lehasal. Sokat 
kell ugyan gyakorolni, de meg kell ta
nulnia minden vizslának ezt. ha zavar
talanul akarunk vele vadászni.

M i kóla t.'éza

A LÖVEDÉK FORMAVÁLTOZÁSAI
Az első hordozható tűzfegyverek, a va
dászfegyverek ősei. a XIV . század köze
pén jelentek meg a harctereken. A/, első 
lövedékek (I. ábra) hasonlóan az ágyúk
hoz. gömbölyű - megközelítőén gömb 
alakúak voltak, miután a tapasztalat azt 
mutatta, hogy az ilyen alakú testek rop- 
pályája a lcgszabál>osabb és találati he
lyük kiszámítható.

Az első ágyúlovedékek anvaga nehe 
zen formálható kő volt. A fegyvergyártók 
és feltalálók kerestek a könnyebben meg
munkálható nagyobb sorozatban azonos 
méretűre gyártható lövedékek készítésé
hez való alapanyagot. Ezt az igényt jól 
kielégítette a vas és az ólom. Az azonos 
méretű vas ugyanis majdnem háromszor, 
az ólom négyszer olyan súlyos, mint a 
kő!

A tűzfegyverek gyártásának első négy 
évszázadában elöltöltős fegyvereket, 
ágyűkat. puskákat, pisztolyokat gyár
tottak. Ezeket a torkolati nyíláson ke
resztül kellett megtölteni úgy. hogy a 
tiszta csőbe meghatározott mennyiségű 
fekete lóport öntöttek bele. majd erre 
helyezték el a fojtást és a lövedéket úgy. 
hogy mind a kettőt a csöfuraton vvgig- 
nyomták.

A jó találathoz, igen fontos volt. hogy a 
csőfal és a lövedék- közötti hézagon KV 
porgázok ne tudjanak megszokni. Ezt a 
feladatot eleinte a lövedék alá helyezett 
fojtással oldották meg. ami viszont meg
növelte a töltési, a légy ver tűz kész álla 
potf»a hozásának idejét.

Amennyiben a lövedék lágy ólomból 
készül, akkor a töltés utolsó lépéseként a 
lövedékre ható nyomávsal az deformálha
tó és a csőfalnál lévő hézag jelentősen

X tV -X V 'N  xvm XfX XX
s/d s/d szrt S7
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csökkenthető, a fojtás elhagyható és a 
töltési idő leröv idül.

A deformációnak viszont volt egy má
sik nemkívánt hatása is. a gömb alakvál
tozásával. deformációjával romlott a talá

lati pontosság. Ezen úgy javítottak, hogy 
a lövedéket papírba csomagolták, majd 
az ötletet tovább fejlesztették és egy hen
geres papírba tették a lőport is. Ezeket 
egyszerre tolták bele a csőbe. Ez a gon
dolat vezetett végül a töltények kialakítá
sához. a X V III. században.

Az első négyszáz évben a lövedék for
mája gömb volt. ezzel legfeljebb ötszáz 
méter távolságba tudtak nagyobb sebesü
lést okozva lőni. Ennél nagyobb távol
vígra már a levegő ellenállása lelassította 
a repülési sebességet és ezzel együtt an
nak energiáját is. A kisebb sebesség mi
att a lövedék hamarabb földbe fúródott 
vagy nem lehetett célzott lövést leadni. A 
levegő ellenállása a lövedék repülési

irányba eső keresztmetszet nagyságával 
arányos, ebből következik, ha a gömb át
mérőjével azonos henger alakú (2. ábra), 
akkor lényegesen messzebbre lehet vele 
lőni. mert nagyobb mozgási energiával 
tudja elhagyni a fegyver csőtorkolatát. A 
esőtál és a lövedék közötti hézag tömíté
sére a hengerpalástba körbe futó horgo
kat készítettek.

Ennél a lövedéknél a találati pontosság 
csökkenését tapasztalták, ha az a súly
pontja körül szahálytalan mozgásha 
kezdhetett. Ezt a hibát a csőfal belső fe
lületébe csigavonalba vágott huzagolással 
lehetett javítani. A huzagolás a lövedéket 
a hossztengelyt körüli forgásra késztette 
és megnövelte a találati ponu>sságot.

Ez az újítás ismét rontotta a csőfal és a 
lövedék közötti tömítettséget, amit ismét 
a lövedék deformálásával oldottak meg 
(3. ábra).

Kialakult a lőporkamra, ami kisebb át
mérőjű furat, mint a cső további része. A 
Imcdékre ható n>omással a szükebb ke
resztmetszet alakváltozása tágított az 
ólomlövedéken!1

Az újahb forradalmi változás a hátul 
(oltöfegyverek kialakítása, majd a füst- 
nélküli lőpor alkalmazása volt. A lóvédé 
kék torkolati sebessége elérte és mégha 
ladta a hangsebességet. A lőporok nyo
mása a fcgyvcrcsőben a korábbi érték 
többszöröse lett. A tömítést a lövedéknek 
a csőfuratnál nagyobb keresztmetszetre 
készítése oldotta meg. A lövedéket pedig 
a hangsebesség feletti kis ellenállásúra 
alakították (4. sz. ábra). Ez azonban már 
a XX. század fejlesztéseinek eredménye.

Fluck Dénes
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A Magyar Vadkereskedelmi Szövetség 
etikai bizottságának állásfoglalása

A Magyar Vadkereskedelmi Szövetség 
etikai bizottsága 1995. július 13-ai ülésen 
foglalkozott az olusz vadászati piacon ki
alakult helyzettel, különös tekintettel 
több vadászatszervező irodának a szövet* 
séghez eljuttatott azon bejelentése alap
ján. mely szerint a piacvezető Mavad 
Rt. az 1995-96-os szezonra olyan árjegy
zéket adott ki az. olasz, piacra, mely sú
lyosan megsérti a szövetség 1994 decem
beri közgyűlésén elfogyott minimál
árukat.

Az etikai bizottság az ülésen meghall
gatta a Mavad Rt. képviselőjének állás
pontját. Eszerint az árjegyzék kialakítá
sakor érvényes ITL/DEM  keresztárfo
lyamok alapján számított árjegyzéki árak 
nem jelentettek érdemi eltérést az egyez
tetett áraktól. Emellett a Mavad Rt. kép
viselője hangoztatta azt is. hogy szándé
kuk az olasz piac stabilizálása volt. mivel 
1992 óta az ÍT L  többszöri jelentős leérté
kelése az olasz vendégkor jelentős csök
kenésével járt.

A  bizottság megállapította, hogy a Ma
vad Rt. lépése súlyosan sérti a szövetség 
olasz piacon érdekelt többi tagjának ér
dekeit. kézzelfogható anyagi hátrányt 
okuz más vadászatszervező irodának, 
mivel az olasz, vendégkör egy része ért
hető okokból a Mavad Rt.-t választotta, 
illetve választja partnernek.

Az etikai bizottság az ülés végeztével 
az alábbi állásfoglalást hozta:

Az etikai bizottság felszólítja a Mavad 
Rt.-t. hogy a már megkötött szerződései
re is vonatkozóan kezdeményezzen ügy
feleinél-olyan módosítást, mely lehetővé 
teszi az egyeztetett minimálárak betar
tását. ‘

Új szerződéseket is csak ennek az elv
nek a figyelembevételével kössön. E  lé
pések megtételének elmaradása ugyanis 
az. időközben bekövetkezett keresztárfo
lyamok változása miatt mintegy 
15-20%-os árcsökkenést valószínűsít az 
egyeztetett minimálárakhoz. képest, mely 
a vadászutókat is sújtja.

A bizottság megállapította, hogy a Ma
vad Rt. lépése különösen elítélendő, egy
részt mert piacvezető cégről van szó. 
másrészt mert a szövetség piac- és árren
dező bizottságának elnöki tisztét éppen a 
Mavad Rt. képviselője tölti be, a cég pe
dig inkriminált lépését a szövetség, illet
ve tagjainak minden előzetes értesítése 
nélkül tette meg.

Az etikai bizottság egyúttal felkéri a 
szövetség elnökségét, hogy a jelenleginél 
hatékonyabb szankciókat hozzon a ha
sonló piaczavaró tevékenységek megaka
dályozására. és e kibővített szankció
rendszert jóváhagyásra terjessze a szövet
ség soron következő közgyűlése elé.

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Továbbképző tanfolyamok indulnak Csöng 
fádon. Vadász-vadtenyésztő szakmunkás. 
56 000 Ft. képzési idő másfél év; mester- 
vadósz-tovúbbképző 36 000 Ft. egy év; 
vadgazdasági technikus, é'ottségi bizo
nyítvánnyal rendelkezők részére, képzési 
*dő másfél év. részvéteti d»j 56 000 Ft.

A részvételi dijakban szállás, étkezés 
nincs benne, a szállás díja 350-400 forint 
naponta. A hallgatók negyedévente két 
szer egyhetes bennlakásos konzultáción 
vesznek részt. Jelentkezési határidő au- 
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Idén  ism ét a G yő r M o s o n  So p ro n
m egye i vad á szok  rendezik m eg  a D u 
nántú li V izslaversenyt, a La jta -H a n sá g i 
ÁG . Rt. vadászterületén, október 
7 - 8 -án. E gyén ileg  é s  h á ro m fő s  c sa p a 
tokka l lehet nevezni a vadászszovetsé- 
geken. va lam int a K isa lfö ld i V adá szszö 
ve tség  (9 0 2 5  Győr, Köztelek u. 21.) e l
m én, szeptem ber 2ö-ig. Érdeklődn i: a 
96/314 9 2 9  szövetségi, é s  m unka id őn  
k ívü l a 9 6 / 3 3 9 1 5 7  te lo fon szám on  
lehet. 0

Koronglövészettel egybekötött klubnapot 
tartott a Vadcop BVT. Budapest és Pest 
megyei intézőbizottsága Csömörön, május 
20-án.

Az olykor kellemetlenkedő idő ellenére 
lóbto. mint hatvanén Jöttek el a klubnapra. 
Az ót löállásos versenyen az elérhető pont
szám 20 volt.
Eredmények:
1. Kovács László. Hernád 20 pont
2  Borkő József. Cegléd 16 pont
3. Marelyn András. Tököl 15 pont
A szabad tűzön, bográcsban készült vad-
pórkött és a verseny rzgalma együttesen ki- 
lünő hangulatot teremtett, éa mindenki jól 
érezte magát, aki eljött.

Vizstaversenyek "95 
Speoáfe írsajyawzslavsrseey. HefysziK Lafovws*. 
1995. szeptembn 23-24. Találkozó Kecskemét. M6s 
Iwinpng reggel 8 ara.

Altok* vittlmtruny: Mytlta Hm*, idópoot 1995. 
szeptember 29-30. *zeti bírt: Nyúl Béla.
Ounánwfe vizslaveneny helyszín lajia-Hansági ÁG. Rt, 
Klöpoot 1995. okittw 7 -8  Vetető bW. Bősz József. 
Otwagos Vizsiaióttrseey. M rutr Gyomaendrőd. M  
pont: 1995. okwb* 21-22. Ívelő bírd: Éppel János

Bízvást érdemes nevezni a kaposvári Tokaji löteren 
szeptember 10 én rsaétzeaéö Szent Hubertus t i  
rontása onzágos lövtszbejaokságára. nert Maist 
Ttoid Béla. a Sz«at Hubertus K it ügyvezetője •)- 
moetfta. a nemzetközi veraesyen a födij egy több 
isist százezer forintot érő sörétes puska lasz. ét • 
többiek is énékes tárgyjutalmakat nyerhetnek.

Vajda János .tatoftozásam’ t in i tomiuaHotókiéB 
tjsat. szeptember rheyfe délután 5 érakor nyufi meg 
Magyar Ferenc fotóművész az Újpesti gyér mák és Mjirsi 
0* Híz  színháztermében. A kannás szeptember ttkg  la 
kmthatö meg a ház nyitvatartási *4nt alatt.

Tragédia az erdőn
B. C sabát. Vát k ö z sé g  po lgárm este ré t 
szenvedé lyes vadásznak  ism erte  m in 
denki. A u g u sz tu s  5-én, va sá rnap  este, 
m int m á sk o r  is  vadd isznó le sre  ült. A z 
nap  azonban  szó  szerint m a laca  volt a 
d isznóknak , m ert -  k i tudja m iért éppen 
a kko r é s  ett -  találta m e g  k ilenc  óra 
után  ha rago sa . F. István  a véti Fam ília  
vendéglő  tu lajdonosa, ak i -  á llító lag -  
te ttlegesség i szándékka l kapaszkodott 
fölfelé a  lesre. Felülről lövés dörrent, a 
fölfelé igyekvő  F. István  lefordult a létrá
ról. B. C sa b a  rögve st e lsza ladt telefo
náln i •  m entőkért, de  m ire e Helyszínre 
értek, a co m b o n  talált em beren m ár se 
gíteni nem  lehetett, elvérzett. A  lövés le- 
adójának  nyilatkozata szerint F. István  
azt kiabálta, h o gy  m egöli, h a  fölm egy. A  
p u ska  e lsütöb illentyű ie  gyorsítóva l ér
zékenyre volt állítva é s  véletlenül m ent 
el a végzetes lövés -  m agyarázta  a M a i 
N ap  riporterének B. C sab a . A  bonyolult 
hátterű ü gyb en  a m egye i kap itányság  
folytatja a nyom ozást.

HELYREIGAZÍTÁS
Júniusi számunkban közöltük a Pesti Köz 
ponti Kerületi 8iróság első fokú Ítéletét és 
indoklását, lapunk januári számában megje
lent .Az igzság kedvéért" című írással kap 
csoiatban. Tettük ezt azér^jnert a bíróság 
lói azt a tájékoztatást kaptuk: határidőig 
Rajnik Ferenc é* ügyvédje az ítélet ellen 
nem fellebbe/ett. Minden bizonnyal a tova 
tál bürokráciájának bugyraiban bujkált a 
fellebbezés, mert az ügyben idézést kap 
tünk a fővárosi Bíróságtól mint másodfokú 
hatóságtól.

A tárgyalás újabb ítéletet eredményezett, 
amelynek értelmében szerkesztőségünket 
újabb helyreigazításra kötelezte a bíróság

„Lapunk 7995. január 3  ai száméban 

*Az igazság kedvéért** cimö cikkünkben 

a Kunszentmiklósi Városi Biróság 

B.54/1992IIIII. számú dr. Rajnik Ferenc 

cél kapcsolatos Ítéletét a valóságot ha 

mis színben feltüntetve ismertettük, 

mert írásunkból nem derül ki, hogy a 

négy darab kerecsensólyommal kapcso 

latos, természetkárosítás vétségének 

vádja alól nevezettet a biróság felmeri 

tette és ez a rendelkezés első fokon jog 

erőre emelkedett, a kerecsensólymok 

külföldre juttatásának a kísérlete pedig 

a vádirati tényállásban sem szerepel, 

mindehhez képest a hatályon kivul he 

lyezést követően a Bajai Városi Biróság 

által hozott. 9.R272rt993rt3. sz. vég

zés a héjafiókák begyűjtésével kapcso 
latos lopás vétségének minősített cse 
lekmény tekintetében szüntette meg az 
eljárást és részesítette megrovásban a 
felperest."

Magyarul az eddigi bírósági ítéletek alap 
ján nem bizonyosodott be. hogy dt. Rajrok 
Ferenc - a nagy tekintélyű vadászati szak 
értő és vadászoktató - kerecsensólyom fió 
kákát gyújtott be. a bírósági megrovást 
ugyanis nem kerecsensólyom, hanem héjafi 
ókók begyűjtésével kapcsolatos lopás vét 
sége miatt kapta. Az indoklásban .azzal 
egyetértett a másodfokú biróság az ehófo 
kú bírósággal, hogy az újságíró kifejthette 
véleményét a büntető ítélettel kapcsolat 
bán. annak is hangot adva. hogy az ítélet 
helyessége kérdéses. De csak akkor teheti 
ezt meg jogsértés nélkül, ha magát az itéte 
let korrekt modon. félreérthetetlenül ismer
teti Ez az adott esetben elmatadt.* 

Felróható jogsértésünk abból adódik, 
hogy félreérthetően ismertettük azt az íté
letet. amelyben dr. Rajmk Ferencet a bíró 
ság elmarasztalta...

...tehát mi vagyunk a .sárosak*', a mi te 
kasunkon megtalált fiókák esetében mi 
nem tudtunk különbséget tenni a héja (ter
mészetvédelmi értéke: 10 000 forint! és a 
kerecsensóJyom (természetvédelmi értéke: 
500 000 forinll között. Elnézést kérünk dr. 
Rajnik Ferenciéi és a szakértőktől, akik an 
nak idején a fáökákat láthatták.

Kopjafát avattak a balatonedencsi Afrika Múzeum parkjában július 29 é«. Az egy éve elhunyt 
híres Afrika vadász, dr. Nagy Endre emlékét Wentzely Dénes vadásziró idézte fel. A kétnapos 
rendezvény során az érdeklődök látványos programokat tekintenek meg és megismerkedtek a 
hites vadász hagyatékával is.

15



EZT A Z  Ü R E S  H ELYET 
A H ÍR LA P  É S  PO STA IG AZG ATÓ SÁG  

K ÉR É S ÉR E  H A G YTU K .
HO GY ELŐ FIZETŐ IN KN EK  

ID E R A G A SZ T H A SSÁ K  
A  C ÍM Z ÉST  TARTALM AZÓ  

ET IKETTET .

J

A LEGKÜLÖNBÖZŐBB SZÍNŰ MÁRVÁNYBÓL, GRÁ
NITBÓL KÉSZÍTÜNK LÉPCSŐKET, ABLAKPÁRKÁ
NYOKAT, PULTOT, OSZLOPOT, ÉS BÁRMILYEN 
IGÉNY SZERINTI ÉPÍTŐELEMEKET. SEGÍTSÉGET 
NYÚJTUNK A TERVEZÉSBEN, ÉS MAGAS SZÍNVO
NALÚ KIVITELEZÉSSEL MEGVALÓSÍTJUK ELKÉPZE
LÉSEIT.

EGYEDI ÉS SZOKVÁNYOS KIVITELEZÉSŰ SÍREMLÉ
KEK NEMES ANYAGOKBÓL, ÉS MÁS SZOBRÁSZATI 
MUNKÁK, VADÁSZOKNAK KEDVEZMÉNNYEL.
PAP LAJOS KŐFARAGÓ, KŐSZOBRÁSZ MŰHELY 
SZENTENDRE, KŐZÚZÓ KÖZ.

t /  M

A VADÁLLOMÁNY MEGŐRZENDŐ TE
FENNMARADÁSA, MEGÓVÁSA CSAK HASZNOSÍTÁS RÉVÉN ÉRHETŐ EL. EZÉRT LEGFŐBB PART
NERE ÖNÖKNEK A VADÁSZTATÁS, A VADHÚSFELVÁSÁRLÁS, AZ ÉLŐVAD-EXPORT TERÉN A

A VADÁSZNAPOK EGYIK FŐ SZPONZORA

MEGJELENIK HAVONKÉNT % 
A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN
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