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a Föld több mint 100 országában az eladási statisztikák élén állnak.

ENNEK OKA VAN. PRÓBÁLJA KI ÖN IS!
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Központ: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
3530
4600
4400
5600
7633
1165
2335
2890

Miskolc, Széchenyi u. 14.
Kisvárda. Szt. László út 13.
Nyíregyháza, Bercsényi u. 1.
Békéscsaba, Luther u. 12.
Szeged, Hajnóczi u. 29.
Budapest XVI., Margit út 116. (lőtér)
Taksony, Baross tér 1.
Tata, Május 1. út 38.

Tel.:
Fax:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

(52) 430 468
(52) 412 633
(46) 341-464
(45)415 887
(42) 310 797
(66) 327 766
(62) 321 491
(1) 403 3016
(24) 377 206
(34) 381 418

8360 Keszthely, Rákóczi út 3.

Tel.: (83)
Rádiótel.: (30)
Tel.: (72) 335-333,
Tel.: (36)

314-101
398 369
325 204
313 904

7626 Pécs, Király u. 75.
3300 Eger, Mátyás király út 85.
2400 Dunaújváros, Piac tér
Rádiótel.: (60) 340-766
II szolg.ház, C blokk. 1. em. 3. üzlet
Rádiótel.: (30) 398 369
8900 Zalaegerszeg. Kossuth u. 4-6.
(Csipke üzletház)
8200 Veszprém, Rákóczi tér 5.
Tel.: (88) 325 033
7800 Siklós, Szent István tér 8. (Kék Sellő üzletház)

KEDVEZMÉNYES
LAPELŐFIZETÉS

LOKÁLPATRIOTIZMUS
Akár számított rá valaki, akár nem, egész
egyszerűen elemi erővel tört föl az új törvény
mellékhatásaként, az ország újrafelosztásá
nál. A legtöbb helyen ugyanis az tapasztalha
tó, hogy bár a törvény több mint tíz területhatárkijelölési szempontot is említ, mind
ezek elé helyezve a vad élőhelyét, mégis az
„egy falu, egy nóta' elvén szerveződnek a
vadállomány új gazdái. Szerepel ebben az
idegenek, a nem odavalósiak kirekesztése
éppúgy, mint azoké, akik ott nem rendelkez
nek foldtulajdonnal. A jelenségek kísértetiesen hasonlítanak a rendszerváltás hajnalán a parlament elé csaknem beterjesztett vadászati törvény
tervezetre, amelyből végül is csak az önkormányzati törvénybe elhintett,
egy sokat vitatott pontja „kelt ki'. így a területbérleti díjakat az FM-hivatalok az önkormányzati hivataloknak leosztották. A szervezkedések során
- elsősorban a kistulajdonosok - vetették föl. hogy az a pár száz forint,
amit kapnának, talán jobb helyen volna az önkormányzatnál. Egyfelől,
mert magas az ilyen kis összegek kezelési költsége, másfelől a több száz,
vagy több ezer „kispénz' láthatóan, elszámoltathatóan fölhasználható
volna mindenki számára hasznos közcélokra, például közbiztonsági vagy
tulajdonvédelmi támogatásokra. Jutna - mondják - a bográcsba a falunapra, és falugyűlésre sem kellene kuncsorogni. Azt a fejenként jutó pár
korsó sör árát pedig eddig is megitták a kedélyek megnyugtatására, és
az egyúttlét örömére A helyi érdekek előtérbe kerülésének - egyebek
között - az is az oka, hogy a kárpótlások során sok helyütt vadidegenek
kezébe került a föld java, mire felébredtek, sőt már a kiadott részarány
tulajdonok is azóta újra gazdát cseréltek, ha még nem is került a jogot
igazoló tulajdoni lapra. Ahogy magyarázzák, korántsem valami divatos
„idegengyűlöletről' van itt szó, hanem a helyi érdekek érvényesítéséről.
Ha még tovább osztanak-szoroznak, az is hamar kiderül, hogy a kitűzött
cél szerinti kisebb, hatékonyabban működő vadgazdálkodási egységek he
lyett minden észérv a nagyobb területek kihasítása mellett szól, mert így
csökken az egy vadászra a későbbiekben eső költség is. Egyesülni kellene
a szomszéd község hasonlóan gondolkodóival és kész - mondják. Mivel
a tagdíj, tagi hozzájárulás lesz a bevétel bázisa, talán jöhet egy két városi
is. És előbb-utóbb föltalálják a meleg vizet is. A vadászok az FM-től várják
a vadászterületek bérleti díjainak meghatározását, vagy legalábbis vala
miféle irányelv kiadását. Ez azonban végtére is mindennek mondható vol
na, csak éppen piacgazdasági intézkedésnek nem. Ha azonban a tulajdo
nosok közössége dönti el a díjat, akkor a lokálpatrióta alapon szerveződő
új társaságok is bizonyára a saját pénztárcájukhoz viszonyítanak és nem
azokéhoz, akik éppen az ő földjeiken szeretnének hódolni szenvedélyeik
nek. Ma még csak a tenyérjóslás szintjén lehet megmondani hová és mi
vé fajulhatnak a dolgok, hiszen a vadnak és a vadgazdálkodásnak alapve
tő sajátossága az, hogy az eredmények nem születnek máról holnapra. A
negatív vagy pozitív folyamatai csak utólag értékelhetők, bármennyien is
felügyelik. Azt azért még a törvényalkotók sem gondolták végig, hogy
mit tehetnek majd egy szigorúan helyi érdekek alapján szerveződött tulaj
donosi vadásztársasággal, ha az netán hibát hibára halmoz, esetleg ép
pen a vad védelméről szóló törvény adta lehetőségek szerint, csak a má
nak él, a mindennapi kenyérre keni a holnapot?
Büntetgetni ugyan lehet, de attól nem kotlik meg a fácántyúk és nem
fial a nyúl. Ha pedig eleve nem a vad érdekei állnak az eldöntendő kérdé
sek középpontjában, hanem a viták során egyre markánsabban kirajzoló
dó emberi érdekek, akkor rövidesen nem lesz min vitatkozni, mert a kér
dések magukat megoldják. A törvény által előírt jognál jóval naqyobb kö
telezettségek és a költségek viA j
szont módfelett makacsul megmaradnak.
v lelelös szerkesztő

1997-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése
1800 forint, amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utal
ványon' lehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1 2 4 5 B U D A P E S T , PF. 1 2 0 9 .
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül vá
laszthatnak előfizetőink:

- Ha egy vadásztársaság vagy bárki(!i!) összegyűjti tagjai
nak vagy ismerőseinek név- és címlistáját (minimum 15 elő
fizető) és egy összegben fizet elő a lapra, október 31-éig a
személyenként 1500 forintos kedvezményen felül további
10 százalékos, december 31-éig a személyenkénti 1650 fo
rintos kedvezményből további 5 százalékos bonust adunk a
számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos név
és címlistát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvez
ményt figyelembe vevő áfás számlát vagy befizetési csekket küldünk.)
- Ha október 31-éig postára adják a lapban található utalványt két hónap kedvezményt adunk - és csak 1500 forint éves előfizeté
si díjat kell fizetni.
-

Ha december 31-éig fizetik be a novemberi számunk mellékle

teként behúzott 1650 forintos postai utalványt - egy hónapban in
gyen kapják a Magyar VADÁSZLAP-ot.

- A hivatásos vadászoknak - a részvénytársaságok kivételével ingyenes a Magyar VADÁSZLAP 1997 áprilisától, ha megkül
dik munkaadójuk nevét és címét. Nekik 1997-re csak 450 forintot kell
„Belföldi postai utalványon' december 31 éig befizetniük.

- A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, amennyiben de
cember 31-éig befizetik az 1997. évre szóló tagdíjukat - ez az összeg
2400 forint -, automatikusan, térítés nélkül jár a VADÁSZLAP
és igénybe vehetik az Egyesület egyéb vásárlási kedvezményeit.

A h o g y tavaly, id én is Ö n ö k d ö n te n e k ,
m e ly ik k e d v e zm é n y ü n k e t veszik ig én y b ei?
C ÍM L A P : LU D Á N YI FER EN C FE LV É T E LE
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MI A TEENDŐ?
3. RÉSZ
- HA NEHEZEN IS, OE REMÉLHETŐLEG NAPJAINKRA MÁR MINDEN TÁJÉKOZOTTABB (II VADÁSZ MEGÉRTETTE. HOGY A VADÁSZTERÜLETEK HATÁRAIT CSAK
A FÖLDTULAJDONOSOKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE LEHET MEGTARTANI VAGY A MÓDOSÍTÁSÁT ELÉRNI. - A FÖLDTULAJDONOSOKAT FEL KELL VILÁGOSÍTANI
A JOGAIKRÓL, OE NEM ÁRT, HA TUDJÁK A KÖTELEZETTSÉGEIKET IS. (OKTÓBERI SZÁMUNKBAN RÉSZLETESEN ÍRUNK RÓLA.)
- KOMOLWN KELL SZÁMOLNI A MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETEKKEL, AKlK SAJÁT KEZÜKBE KÍVÁNJÁK VENNI TAGJAIK ÉS A KÖRNYÉK FÖLDTULAJDONOSAINAK VADÁSZATI
JOGOSULTSÁGA BÉRBEADÁSÁT. - AZ .EGY FALU - EGY VADÁSZTÁRSASÁG' MOZGALOM KEZD KIALAKULNI. - A VÍZÜGY ÚJ SZEREPLŐ A „HATÁRVITÁKBAN'.
- AZ ÓNKORMÁNYZATOK JEGYZŐI KEZDIK MEGÉRTENI, MILYEN FELADATOT RÓ RÁJUK AZ ÚJ VADÁSZATI TÖRVÉNY.
- NÉHÁNY MEGYÉBEN A VADÁSZTERÜLETEK HATÁRAINAK KIALAKÍTÁSA SORÁN EGYRE KEMÉNYEBBEK AZ ÖSSZEÜTKÖZÉSEK A VADÁSZATI FELÜGYELŐK
ÉS A VADÁSZOK KÖZÖTT, KÜLÖNÖSEN OTT, AHOL A FELÜGYELŐ .ÁTRAJZOLTA' A TÉRKÉPET.
- MIT JELENT AZ ElŐHASZONBÉRLET? - A VADÁSZTÁRSASÁGOK TANÁCSTALANOK: MIT TEGYENEK VAGYONUKKAL AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE VAGY A SZÉTVÁLÁS ESETÉN.

Minden döntés
a tulajdonosé!
Annak ellenére, hogy hónapok
óta minden érdekvédelmi szerve
zet és a hatóság is azt javasolja, a
vadászok keressék a megegyezést
a földtulajdonosokkal, még min
dig jó néhány vadásztársaság
„biztonságban” érzi magát, sem
a vezetősége, sem a tagsága nem
igyekszik megkeresni a valós
földtulajdonosokat, illetőleg a
föld használóit. Pedig nyilvánva
ló. hogy minden döntés a tulajdo
nosok, illetőleg meghatalmazottai
kezében van. Azok a vadászok
tették okosan, akik ma már a
földtulajdonosok fejével gondol
kodnak. mert megszerezték a
képviseletüket. A képviselet bir
tokában szeptember 1-jétől 90 nap
áll rendelkezésre az FM Földhi
vatalok által javasolt vadászterüle
ti határok módosításának kezde
ményezésére.

Mit kell tenni,
ha a határokat
módosítani kívánjuk?
Mindenekelőtt vásároljunk egy
térképet és vegyük elő a törvényt,
nézzük meg a 19. paragrafus 2.
bekezdését. Idézzük:
,,A vadászterület határának
m egállapításánál figyelem be kell
venni:
a ) vadászterület rendeltetésére.
b) a \xuiászterületté minősíthe
tő fö ld tulajdoni. használati viszo
nyaira.
c) a vad mozgási körére, élet
feltételeire. védelmére, valam int
az élőhely ökológiai adottsá
gaira,
d) az érintett földrészletek mű
velési ágára,
e) a terület mező-, erdő- vagy
vadgazdálkodási
tevékenységet
folytató szervezet belső szerv ezeti
felépítésére.

szándékaikat. Ebbe a körbe tarto
zik a mezőgazdasági szövetkezet,
az erdőgazdaság, a nagyobb földtulajdonos, a természetvédelmi
hatóság, a vízügy, és a vadászati
hatóság is. Próbáljuk meg írásos
nyilatkozatra kérni őket.
Ebben a hónapban a kialakítás
ra tervezett vadászterületen belüli
földtulajdonosokat hívjuk meg
egy októberi gyűlésre - a hely
szín, az időpont és a napirend
pontos megjelölésével
amit a
területileg illetékes önkormány
zat/ok, valamint a megyei FM H i
vatal hirdetőtábláján kell kiten
nünk a térképpel és határlcírással
együtt. A hirdetmény kifüggesz
tése és a gyűlés időpontja között
30 napnak kell eltelnie.
Az októberi gyűlésen szabályos
jelenléti ívet keli felvenni, leveze
tő elnököt kell választani, szava
zással kell eldönteni a jegyző
könyv vezetőjének és hitelesítői
nek személyét, meg kell szavaz
tatni a napirendet:
1. A földtulajdonosok tájékoz
tatása a vadászat hasznosításáról.
2. A kialakítandó vadászterület
határainak ismertetése.
3. A kialakítandó vadászterület
vadászatának-vadgazdálkodásának szakmai indoklása.
4. Döntés a vadászati jog gya
korlásáról, hasznosításáról.
5. Egyebek.
Ha a gyűlés a 4. napirendben
döntést hozott - a szavazásnál leg
alább 51 százalékos többséget kell
elém i(!) - a határozatot 15 napon
belül meg kell küldeni a vadászati
hatóságnak. Ne felejtsük cl: gya
korlatilag november 30-áig kez
deményezhető vadászterület ki
alakítása, illetőleg módosítása.
A határidő elmulasztása jog
vesztő!

f ) a biztonságos vadászat lehe
tőségére,
g) az erdőgazdálkodási üzem
terv betartásának lehetőségére,
h) állam határ esetében a szük
séges védőtávolságra, továbbá
arra, hogy
i) zárvány terület
ne
kelet
kezzen,
j) a háromezer hektár vagy azt
meghaladó természetvédelem alatt
álló területek - a védelmükhöz
szükséges övezettel együtt - lehető
leg önálló területet képezzenek,
k) a háromezer hektárnál ki
sebb területű, természetvédelem
alatt álló területek lehetőleg egy
v'adászterületre essenek. ”

Ehhez a paragrafushoz hozzá
kell tenni a 8. paragrafust, amely
a vadászterületről rendelkezik.
Ezt is idézzük:
„ Vadászterületnek minősül hasznosítási form ájától függetle
nül - az a földterület, valam int
vízfelület, amelynek kiterjedése a
háromezer hektárt eléri, és szem
közti határvonalainak távolsága
legalább háromezer méter, ahol a
vad
a) a szükséges táplálékot meg
találja,
b) természetes szaporodási fe l
tételei, valam int
c) természetes mozgásigény e,
búvóhelye, nyugalma adott. ”

Tehát, térképünkre először je
löljük be azokat a természetes ha
tárokat (közút, állandóan hasz
nált, helyrajzi számmal rendelke
ző földút, vízfolyás, vasút stb.),
amelynek észak-déli, kelcti-nyugati határának távolsága minimum
meghaladja a 3 kilométert, és
ezen belül rendelkezünk a valósá
gos föld-, az erdőtulajdonosok
legalább egyharmadának a képvi
seletével. Ezt követően jelöljük be
az erdőket, vizeket, természetvé
delmi területeket. A kijelölt terü
leten - hangsújyozzuk, a vadász
területnek nincs felső területhatá
ra! - keressük fel a tulajdonosok
kétharmadát is, hogy megtudjuk

Mit jelent
az elo"haszonbérlet?
A törvényben két helyen szerepel
az előhaszonbérleti jog. amely el
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méletileg azt jelenti, hogy a jelen
legi vadászbérlőt előnyben kell
részesíteni az újabbakkal szem
ben mindaddig, amíg megfizeti
ugyanazt az összeget, mint amit
az új bérlő megajánl.
A 16. paragrafus 4. bekezdése
azt írja, idézzük:
.A vadászterület a törvény ha
tálybalépését követően történt is
mételt haszonbérbe adása esetén
a korábbi haszonbérlőt e törvény
alapján előhaszonbérleti jog ille ti
meg. Az előhaszonbérleti jo g gya
korlására a Polgári Törvény
könyvnek az elővásárlási jogra
vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalm azni. ”

...azaz előhaszonbérleti joga
2007-ben lesz a vadászatra jogo
sultnak, mivel az „ismételt” haszonbérbeadás esetéről van szó.
Viszont a törvény az „Átmeneti
rendelkezések” fejezetében a 99.
paragrafus 3. bekezdésében ez ol
vasható. idézzük:
„ E törvénynek az előhaszonbérletre vonatkozó rendelkezéseit
azokra a jogosultakra kell alk al
mazni, akik 1997. feb ruár hónap
utolsó napján érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkeznek,
vagy az állam ot m egillető vadá
szati jogot üzemi kezelésben hasz
nosították. Amennyiben több jo 
gosult gyakorolhatja az előhaszonbérletre vonatkozó kedvez
ményt, úgy e jogosultak - eltérő
megállapodás hiányában - az á l
taluk hasznosított terület nagysá
ga alapján m egállapított sorrend
ben élhetnek az új vadászterületre
vonatkozó előhaszonbérleti jo g 
gal. "

Magyarul, a jelenlegi vadásztársaságnak. ha várhatóan több
részre szakad, érdemes közgyűlé
sen döntenie arról, hogy kik és
milyen arányban gyakorolhatják
majd az előhaszonbérleti jogot,
mindenki életét egyszerűsíti, ha a
tagok egymás között időben meg
egyeznek.
ess

VILLÁMLNTERJÚ BENEDEK FÜLÖP FM ÁLLAMTITKÁRRAL
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Átmeneti vadász-rendészet alakul
BENEDEK FÜLÖP (491 NEVE NEM ISMERETLEN A VADÁSZOK KÖRÉBEN,
HISZEN MINT A JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYEI VADÁSZSZÖVETSÉG
HARMADIK CIKLUSBAN IS MEGVÁLASZTOTT ELNÖKE, KORÁBBAN A MAVOSZ,
JELENLEG AZ O M W ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA,
A FÖLOMÚVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁRA.
1972 ÓTA TAGJA A SZAJOLI BÉKE VADÁSZTÁRSASÁGNAK.

Egyetlen kérdéssel kerestük meg az
államtitkán:
- M i lesz a vadá\yui hatóságokkal,
ha megszűnnek az FM Hhatolok?

- Mint ismeretes, egy érvényes kor
mányhatározat értelmében meg kell
szüntetnünk az FM megyei hivatalait
és újjá kell szerveznünk az állat
egészségügyi és növényvédelmi állo
mások rendszerét. A megoldás kézen
fekvő. a kormány elé olyan javaslatot
terjesztünk, amely alapján összevon
hatók lesznek a fenti hatóságok, vár
hatóan beépülnek a megyei mezőgaz

dasági igazgatóságokba. Előrelátható
an 1997. június 30-áig ezek az átszer
vezések lezajlanak. A megyei mező
gazdasági igazgatóságok jogutódjai
lesznek a jelenlegi FM hivataloknak,
állategészségügyi és növényvédelmi
hatóságoknak, megőrzik a szakmai
önállóságukat, ugyanakkor az ágazati
miniszter szakmai felügyelete és irá
nyítása alatt működnek. A vadászati
hatóságok várhatóan a megyei mezőgazdasági igazgatóságok részei lesz
nek, és az 1996. évi LV. törvény értel
mében erősíteni akarjuk ezt a szerve
zetet. Tetszik, nem tetszik - több társ
minisztériummal egyetértésben és
együttműködve - a vad védelme és a
földtulajdonosok érdekében határo
zottabb hatósági és ellenőrzési munkát
kell folytatnunk, akár a vadgazdálko
dási tervek szigorú betartásáról, akár

a terület-ellenőrzésekről van szó. El
kell érnünk, hogy ha megszüntetni
nem is tudjuk, de legalább korlátoz
zuk az illetéktelenek mozgását a va
dászterületeken. Ehhez a vadászati ha
tóságok alkalmazottai mindig kevesen
lesznek, ezért arra gondolunk, hogy
átmenetileg és ideiglenesen - vad
őrökből. mezőőrökből, vadászokból társadalmi és fizetett vadászati rendé
szetet szervezünk, amelyben szerepet
kapnak a területen tovább vadászók. a
későbbi hasznosítók, valamint a vadá
szó és nem vadászó földtulajdonosok
is. Az engedély nélküli vadászatokat,
illetőleg a vadászati terveket be nem
tartókat csak közös összefogással tud
juk a tisztességes vadászok közül ki
szűrni... és a vad védelmét szolgáló
törvényt betartani.
- Természetesen, mint gyakorló va

dász pontosan tudom, hogy ennek a
feladatnak a teljesítése sosem volt és
most sem lesz könnyű. Azt is tudom,
hogy az önfegyelem manapság kevés
bé divatos a vadászok körében, de azt
is tudom, hogy az egymás ellenőrzé
sen kívül nincs jobb megoldás. Kény
szer szüli az ellenőrzések keménysé
gét. de az átmeneti időben csak így
engedhető meg a vadászat.
- Egy számomra emlékezetes és a
témához illő kis sztorival fejezem be a
válaszom, amit humornak és semmi
képpen sem tanmesének szánok.
1984-ben még kezdő megyei elnök
voltam, amikor a MAVOSZ-ban nagy
értekezleten az orvvadászat elleni fel
adatokról tárgyaltunk. Emlékszem, az
első sorban ültem és többször találko
zott a tekintetünk az előadó elnök
kel... s ilyenkor el-elmosolyogtam
magam. Az értekezlet után hozzám lé
pett az elnökünk, és megkérdezte:
min mosolyogtál, nem hiszed el, hogy
az orvvadászokat cl lehet kapni? De.
de... helyeseltem... bár. engem még
nem kapott el soha senki! Remélem és
bízom benne, hogy ezt jövőre kevesen
mesélhetik majd el.
_dor

M IT ÉR A VAGYON? I.

Melyek egy társaság vagyonának leg
fontosabb elemei? Némi egyszerűsí
téssel és a vagyoni elemek sajátossá
gainak figyelembevételével az alábbi
vagyoncsoportok alakíthatók ki:
1. Pénzeszközök
2. Vadgazdálkodási-vadászati be
rendezések
3. Ingóságok
4. Ingatlanok
5. Vagyonértékű jogok

1. A pénzeszközök a látszólag leg
könnyebben számba vehető és meg
osztható elemei a vagyonnak, de né
hány dologra itt célszerű felhív ni a
figyelmet.
A bankszámlán vagy betétkönyvben
lévő pénz mellett számba kell venni
az értékpapírokba fektetett pénzt, a
vevőállományt (külön a kétes, a fize
tési határidőn belüli és a Fizetési ha
táridőn túli vevőket, egvszóval a
kintlevőségeket). Külön kell számba
venni - ha van ilven - a máshol befektetett eszközöket (vásárolt rész
vények, üzletrészek) és a társaság
kötelezettségeit. Az utóbbi körbe
tartoznak a szállítókkal szembeni
tartozások mellett a kölcsönök, a
•

köztartozások és a tagokkal szem
ben fennálló kötelezettnek is.
2. A társasági vagyon sajátos körét
képezik a vadgazdálkodási-vadászati berendezések.
Sajátosak, mert helyhez kötöttek így a vadászterület határának válto
zásával szükségszerűen gazdát cse
rélnek -, legtöbbször a helyszínen
készülnek el, szabad piacon nem
beszerezhetők és általában csak az
eredeti, vadászati-vadgazdálkodási
rendeltetés szerinti célra használ
hatók.
A törvényalkotó - nem véletlenül több speciális szabályt határozott meg
e vagyoni körre vonatkozóan. A leg
fontosabbak:
„A vadászati jog haszonbérleten:
kötött szerződés megszűnésekor - a
felek eltérő megállapodásának hiányá
ban - az új jogosult az okszerű gazdál
kodás mértékéig köteles megtéríteni a
korábbi haszonbérlő által létesített
vadgazdálkodási, vadászati rendelteté
sű létesítmények, berendezések ellen
értékét. A vadgazdálkodási, vadászati
rendeltetésű létesítmények, berende
zések körét a miniszter rendeletben te
szi közzé."

A két kulcsszó az „okszerű mér
ték” és az „ellenérték” . A hosszadal
mas viták elkerülése érdekében cél
szerű. ha a társaság itt független, az
FM névjegyzékében szereplő szakér
tőt kér fel az értékeléshez.
Az előzőekben említett sajátossá
gokból következően az értékelés alap
ja az újra-elóáfiítási érték lehet, csök
kentve az avulással (amortizáció) és
figyelembe véve a vadászati-gazdálko
dási körülményeket. A legkomforto
sabb magasles értékét is nullára csök
kentheti ugyanis a mellette épített tu
ristaút. helikopter-leszálló vagy táborozóhely.
Fontos törvényi rendelkezés c va
gyoni körre vonatkozóan annak ki
mondása is, hogy: „Amennyiben a
vadászterületen korábban létesített lé
tesítmények. berendezések tulajdon
jogának. illetve használatának kérdé
sében 1997. május 1. napjáig nem jön
létre megállapodás, a létesítmények,
berendezések létesítője a jogalap nél
küli gazdagodás szabályai szerint
megtérítési igénnyel léphet fel a föld
tulajdonosa, jogszerű használója, ille
tőleg a jogosulttal szemben".
A haszonbérlet megszűnésével tehát

5

a társaság akkor sem veszti el automa
tikusan e körbe tartozó vagyontárgya
it, ha addig nem jön létre megállapo
dás. A térítési igény előterjesztéséhez
és sikeres érvényesítéséhez azonban
egyértelmű, reális vagyonértékelést
kell csatolni. Természetesen az idő
ben megk(jtött, mindkét fél számára
elfogadható megállapodás a legjobb
megoldás.
3. Az ingóságok körébe tartozó va
gyonelemek (gépek, berendezések,
anyagok, fogyóeszközök) általában a
piacon korlátlanul beszerezhetők, for
galmazhatók. így itt az értékmcgáJlapítás kiindulópontja a beszerzési érték
lehet, de a végleges forgalmi értéket a
piac, az értékesíthetőség határozza
meg. Erre az árverések adnak igazán
szemléletes képet.
Ha a társaság c körbe tartozó ingó
vagyona jelentős és nagy valószínű
séggel annak egy része vagy az egész
értékesítésre, megosztásra kerül, itt is
célszerű független szakértőt megbízni
az értékelés elvégzésével, mert ezzel
hosszadalmas viták, esetleg peres el
járások előzhetők meg. (folyt, köv.)
l)r. Berdár Béla

A MILLENÁRIS EMLÉKÉRE
1 8 9 6 -1 9 9 6

Frigyes főherceg pavilonja

A millennium megünneplése már a
múlt század nyolcvanas éveinek ele
jén foglalkoztatta a Tisza-kabinetet,
s ezzel egy időben megkezdték a
budai Mátyás-templom restauráció
ját, az új Országház építését, a Vas
kapu szabályozását, később múzeu
mok, hidak építését stb.
A kiállítás megrendezését erede
tileg 1895-rc tűzték ki, majd ezt az
időpontot később 18%-ra módosí
tották. E nagyszabású elképzelés
hatására megmozdult szinte az
egész ország, pezsegni kezdett az
élet. Hímzők, szobrászok, műépí
tők jutottak jelentős megrendelé
sekhez.
Végre, 1896. május 2-án, pazar
külsőségek közepette - 548 ezer
mJ-cn a mai Városliget területén,
megnyílt a millenáris kiállítás. E
hatalmas kiállítás szerény, de annál
sikeresebb részét a vadászati bemu
tató képezte, amelynek szervezése
kor azt két részre osztották, az ős
vadászati részre és a modern vadá
szati részre. Az anyagot a kor olyan
neves vadászati szakemberei válo
gatták és gyűjtötték össze, mint:
gróf Széchenyi Béla, gróf Nádasdy

Az erdészet vadászat csarnoka

mított a Hermán Ottó javaslata
alapján, önálló csarnokban bemuta
tott „Ósfoglalkozások” elnevezésű
rész, amely a vadászatot, halászatot
és a pásztoréletet foglalta magába.
A földművelésügyi miniszter ké
résére néhány főúr - József főher
ceg, Szász-Coburg Fülöp főherceg,
Frigyes főherceg stb. - a saját tulaj
donukat képező, külön csarnokban
mutatták be trófeáikat, vadászati
eszközeiket, tárgyaikat. Közülük
Frigyes főhercegé - amely értékes
vörösfenyőből készült - a mai napig
épségben megvan és látogatható
Gemencen. Az egyetlen csarnok,
mely dacolni tudott a múló idővel.
A díszes épületet később Szekszárd
város megvásárolta és az Auguszház udvarán állították fel. Ott mű
ködött. mint úri kaszinó, majd
1971-ben, a Vadászati Világkiállítás
évében, rendbe hozták az akkorra
már romos épületet és Keselyűsben
állították fel eredeti funkciójában.
Az eredeti pompájában álló épület
ben ma a Gemenc élővilágát bemu
tató kiállítást és egy szép. régi fegy
verekből álló gyűjteményt tekint
hetnek meg az érdeklődők.
A kiállításon a világsajtó képvise

Ferenc, az Országos Magyar Vadá
szati Védegylet elnöke, gróf Teleki
Samu, a híres Afrika-vadász, gróf
Andrássy Géza. Bársony István író,
Chemel István ornitológus. Her
mán Ottó, Egerváry Gyula, Nemes
kéri Kiss RáJ, Madarász Gyula és
Pettera Hubert cs. és kir. udvari va
dásztiszt.
A vadászattörténeti kiállításon 68
kiállítónak mintegy 813 tárgyát állí
tották ki: vadászpuskákat, lőportar
tókat. vadászkéseket, csapdákat,
vadászkürtöket, céltáblákat, va
dászpipákat, rézmetszeteket és fest
ményeket, preparátumokat és trófe
ákat. A modern vadászati csoport
(14 000 m2) anyagát az erdészettel
közös pavilonban mutatták be. pre
parátumként hazánk vadfaunáját,
kiegészítve azokkal a vadfajokkal,
amelyeket sikerült meghonosítani.
Külön mutatták be a trófeákat, vala
mint a vadbőröket és prémeket, il
letve a vadfajok csapáinak és nyo
mainak mintáit. Helyet kaptak a
modern vadászat fegyverei és esz
közei is. Végül kiállították a hazai
vadászati szakirodalom összes ter
mékét. Külön érdekességnek szá

A HORTOBÁGYI DOLGOZÓK VADÁSZTÁRSASÁGÁNÁL
2 0 0 0

lői is megjelentek, s vendégszerete
tünk és kultúránk hírével töltötték
meg egész Európát. Emst Dombrowsky, a kor jeles német szakírója
a „Deutsche láger" című vadászati
szaklapban hosszabb ismertetést
közölt kiállításunk vadászati részé
ről: „...e sok kiváló értékes és ritka
trófea láttán, bizonyára minden va
dászban egy bizonyos fokú irigység
támad, mely azonban az együvétartozás által, amely a világ minden
vadászát egyesíti: abban a meg
nyugtató tudatban enyészik el, hogy
Magyarországon, mely Európa szí
vében fekszik, még bírunk egy
olyan menhelyet, melynek hatalmas
vadállománya régi idők vadjaival
teljesen azonos."
A hat hónapig nyitva tartó kiállí
tást - 18%. november 3-án zárt be 5 736 000 látogató csodálta meg.
„A könyvtárak, levéltárak, múzeu
mok, érem- és régiség-gyűjtemé
nyek, az egyházak kincsestárai, a
főnemesség fegyvertárai megnyíl
tak, s a történelmi kiállítás a hon
foglalástól a jelenkorig oly gazdag
múzeummá vált, mit együtt többé
soha nem látunk.”
B á n ya i Jó z se f

BEJEGYZETT SZAKÉRTŐ

db hetes, előnevelt fácán eladó.

VADÁSZATI-EGYESÜLETI JOGGAL, HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
SEL. VAGYONNAL, VAGYONÉRTÉKELÉSSEL, ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÜGYEKKEL. VA0ÁSZJEGY-VISSZAV0NÁSSAI KAPCSOLATOS SZAK
ÉRTŐI TEVÉKENYSÉG: TELEFON: 260-6371, 15-20 ÓRÁIG.
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ÉRDEKLŐDNI AZ 5 2 ^ 7 0 342 ES TELEFONON.
FENYVES JÁNOSNÁL LEHET.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 96. júl. 26. Miskolc Megyeháza
A részközgyűlésen jelenlévő tagok Dr. Harsányi Istvánt
(tr 06-46-322-011, 06-46-431-251) megyei összekötőnek választották meg

Budapest és Pest megye május 03. Budapest
A megyei részközgyűlés új vezetőségi tagokat választott a lejárt
mendátumú küldöttek helyett.

Új küldöttek

Budapest

P.QSt megys

K ovács Sándor
Széles Róbert
Dr. B. Szabó Ernöné
Dr. Vicze Ernő
Lummer István
Farkas Já n o s
Ferenczy Endre
Katona Sándor
Dániel István
Deák Gábor
Novák László
Naár István
Békefi Károly
Szabó Ferenc

Som ogyi Je n ő
K iss László
Béres István
Szinnai Gyula
Petz M átyás
Deme Jó z se f
K ovács László
Kloczka M ihály
Gerdán Já n o s

A megválasztott tisztségviselőknek gratulálunk, munkájukhoz jó erőt és
egészséget kívánunk és mindenkitől azt várjuk, hogy szolgáljanak rá a
bizalomra, ami megválasztásukkal került kifejezésre.
( IB.)
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VADCOOP BVT.
Intéző Bizottsága
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Tájékoztatjuk vadásztársaságunk tagjait, hogy
Va d á s z a t

az 1996-os vadászati ütemtervünk előrelátható
lag szeptember 02.-án kerül postázásra. (IB.)
Va d á s z a t i

lehető ség

Ü t e m t e r v m e g j e l e n é s e e lő tti v a d r é c e v a d á s z a t !
P a n n o n h á t V T . P é r ( G y ő r m e lle t t )
T a lá lk o z á s : 8 1 . s z . f ő ú t o n , P é r h a t á r á b a n
F E H É R A K Á C P a n z ió - B e n z in k ú t ,

0 4 °°ó r a

B e je le n tk e z é s :
H orváth A n d rá s

tt 06-96-331-449,

06-96-332-073

Időpontok: 1996. 08. 31. szombat. 09. 01. vasárnap,
09. 08. vasárnap.
S Z E R Z Ö O É S K Ö T É S E IN K .. .

ÖNKÖLTSÉGES vadászvizsga
tanfolyamra új csoportot szervezünk,
tagoknak jelentkezni lehet: VADCOOP BVT.
központi iroda •a 185-5543
F e l h ív á s T a g o k n a k

Továbbra is várjuk közérdeklődésre számot tar
tó információk, tájékoztatók küldését a rendsze
resen megjelenő „VADCOOP H ÍREK ” számára,
hiszen ez a rovat értünk Íródik, rólunk szól.
Ezúton hívjuk fel ismét vadásztársaink figyelmét
a Magyar Vadászlap előfizetésére, ahol minden
számban állandó helyet kapunk és naprakész
információkkal látjuk el tagjainkat. Ez a hetedik
oldal. Olvassák rendszeresen az .A k t u a l it á s o k a t ”
is a kétségtelenül olvasmányosabb, érdekesebb
írások mellett és így mindenki kellő időben érte
sülni fog mindarról, ami társaságunk működé
séről életéről -vadászati lehetőségek stb.-szól. (ib .)

Társaságunk 1996. július 29.-ig huszonhat va
dásztársasággal, illetve tenyésztővel kötött szer
ződést az 1996 - 97-es vadászati évadban tör
ténő vadászatokra. Az eddig aláírásra került
szerződések
8.500 db vadréce,
5.000 db fácán,
800 db mezeinyúl,
valamint vaddisznó és tarvad vadászatára
vonatkoznak. A VADCOOP VT. további felaján
lásokat vár levélben, esetleg előzetesen telefo
non Központi Irodájának címére: 1113 Bp. Bocs
kai u. 43. -45. XI. Iph. II./239. Tel./Fax: 185-5543
Vad c o o p

k o n f e r e n c ia

„ T e r ü le t e s v a d á s z t á r s a s á g i tis z t s é g v is e lő k a b é r k ilö v ő
V A D C O O P - b a n ” c ím m e l k o n fe r e n c iá t , m e g y e i ö s s z e 
k ö tő i é r t e k e z le t e t re n d e z tá r s á s á g u n k 1 9 9 6 .0 8 .3 0 .-án.
K o ro n g lö v é s z e t,v id e ó p ro g ra m , lé g p u s k a lö v é s z e t, e b é d
é s m á s s z a b a d id ő s p r o g r a m o k is m e g r e n d e z é s r e
k e r ü ln e k . H e ly s z ín : C s ö m ö r v a d á s z h á z .

( IB.)

V A N

V É L E M É N Y E M !

NEMCSAK AZOKNAK. AKIK - FÖLKÉRÉSÜNKRE - ELKÜLDTÉK VÉLEM ÉN YÜKET SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK
A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ
1996. ÉVI LV. TÖRVÉNYRŐL. AHOGY A TÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN IS LÁTHATÓ/HALLHATÓ VOLT,
A VADÁSZOK KÖZÖTT IS VOLT VÉLEM ÉNYKÜLÖ NBSÉG, EZ A TÖRVÉNY M EG JELEN ÉS ÉT KŐVETŐEN IS
MEGMARADT... BIZONYÍTÉKUL OLVASSÁK EL ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK MÁSODIK RÉSZÉT.

ÁLLA BÁL...
A vadászok gyorsan tudomásul
vették, hogy a vadászat haszonbérlete (több) pénzbe kerül, dí
jait, a bérletből eredő haszon
méltányos részét a földtulajdo
nosnak kell juttatni. Csodák
csodája, a kérdés körül puffogva csattogó politikusi durrogtatások ellenére, a vadászok az
elv ellen egyetlen szóval sem
tiltakoztak. A kivitelezés módja
ellen, már igen, de lényeges
hozzá- és beleszólás lehetősége
nélkül. Elkészült a törvény, egy
újabb törvény, amelynél az első
pillanatban felvetődtek a kérdé
sek: végrehajtható-e, kinek jó,
kinek rossz, működése során mi
várható pár év múlva, végül:
kellett e új (ilyen) törvény?
A kérdések sorrendjében: el
vileg végrehajtható. Ugyanak
kor, a kétségek sora merül fel az
emberben. Az újonnan alakuló,
kevés tapasztalattal és szakem
berrel rendelkező társaságok és
vadgazdálkodó üzemek szaksze
rű és törvényes - nem utolsó
sorban - eredményes működé
sét jól felkészült és jó l fizetett
szakembergárda kell, hogy vé
gezze. Az „idejétm últ (? )” tár
sasági munkát (ne vitassuk érté
keit) fizetett élőmunkával kell
felváltani. Ha feltételezzük,
hogy az új (és régi) társaságok
és üzemek felvállalják ezeket a
terheket (és ezenkívül még sok
mást), szakszerű és kiválóan el
készített üzemtervet nyújtanak
be, „m egígéri” , hogy a vad vé
delmében és etikusan vadász
nak, akkor jön a probléma má
sik fele: a megyei felügyeletek
előtt álló feladattömeg. Jelenleg
ugyanis nem áll rendelkezésére
az FM megyei hivatalainak sem
személyi, sem tárgyi-anyagi
vonatkozásában olyan megfele
lő szakmai szervezet, amely a
vadászati-vadgazdálkodási nor
mák, a törvények betartását, a
visszaélések, rablógazdálkodás

nak. melyek létalapjukat (terüle
tüket) veszítik, noha kielégítően
gazdái kodtak rajta, évtizedek
óta. Jobb esetben egyszemélyes
bérvadásszá válnak tagjaik, roszszabb esetben leteszik a puskát.
Rossz azoknak a társaságok
nak, amelyek - így vagy úgy megmaradnak a nagy földhasz
nálók vezényletében (a szeren
csésen sikerülő konstrukciók
kevés száma jósolható).
Rossz a földtulajdonosnak!
Legalábbis, az átlagos. 10-50
hektáros földdel gazdái kodó
„tömegnek” , mivel jelentős ré
szük nem vadászni, hanem
megélni szeretne földjéből,
amely szándékában a várható 50
Ft/ha haszonbérleti díj nem se
gíti meg.
Talán a legrosszabb az eddig
is terület nélküli („bérkilövő” )
vadásznak, mert az amúgy is
kényszerűen megcsappant terü
letű és megnőtt létszámú földtu
lajdonos új vadászoknak a tár
saságokba való könnyű bejutás
miatt a fölvételük újból hiú áb
rándnak tűnik.
Rossz az államnak és a tárcá
nak: kezelhetetlenül megszapo
rodnak amúgy sem kevés gond
jaik, feladataik, sőt a peres
ügyeik.
Rossz a már eddig is mind
jobban csak nevében létező ér
dekvédelmi szervezetnek, szö
vetségnek, mert kiknek és mi
lyen érdekeit, kiktől védje?
Rossz a vadászati irodáknak,
csökkenni fog a kínálat, hoszszabb távon biztosan, áraik nem
tarthatók, az eladható a „fölös”
vadászat, az árualap, a szétszabdalódó területek szűkebb lehe
tőségei miatt bizonyára keve
sebb lesz.
Mindezek közül a legnoszszabb a vadnak, amely ki lesz
téve az esetleges rablógazdálko
dásnak, a már ma is „túlszapo
rodott” és a „fegyverét vagy
tagságát vesztett” orv vadász
nak, a vadóvás és -gazdálkodás

megakadályozását ellenőrizni, a
szakmai követelményeket érvé
nyesíteni tudná. Magyarul: ma
rad az „ígéret” , amely, ha meg
tartjuk jó, ha nem (és kiderül),
legfeljebb felbontják a haszonbérleti szerződést.
A területek új határainak ki
alakításánál minden létező, el
fojtott (jogos és jogtalan) indu
lat. önös és vélt érdek felszínre
tolult. Egyébként békében egy
más mellett élő társaságok es
nek egymásnak, lévén, hogy te
rületük határaiból valakik vagy
valamik, jókora darabokat szán
dékoznak kihasítani. Dől az
egész, sorban, mint a dominó.
Földtulajdonosi és -használói
jogkörre, pozíciókra hivatkozó,
esetleg fél lábbal a sír szélén
tántorgó mezőgazdasági üze
mek, a tönk szélén egyensúlyo
zó vadásztársaságok mentőövet
vélnek
látni a területszerzésben.
*
Újonnan „kárpótlási helyzet
be” került „nagyemberek” ju t
hatnak önálló revierhez. ame
lyekből a vadászok „kipusztulá
sát” a vadé is követheti. A fel
soroltak negatív példák, felte
hetően, lesznek ellenkező elő
jelűek is, de miért kell ezt „k í
sérletileg” , a gyakorlatban bi
zonyítani egy rosszul konstruált
törvény segítségével?!... és így
tovább, és tovább...
Kinek jó ez a törvény?
Sajnos, keresgélni kell, de az
előbb említett példák csekély
számú haszonélvezőinek... ta
lán...
Kinek nem jó ez a törvény?
Ez a lista viszont már látszik,
hogy nagyon hosszú lehet.
Rossz az „átlagvadásznak” ,
akinek költségei - a törvénytől
függetlenül is, de törvény által
fokozva - jelentősen emelked
nek. Eddigi helyzete minden
más vonatkozásban is bizonyta
lanná válik.
Rossz azoknak a társaságok
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anyagi okok miatti visszaszoru
lásának.
...és így tovább...
M i várható pár év múltán a
törvény működésétől?
Szeretnék tévedni, ha azt gya
nítom, hogy a - remélhetőleg,
mennél több - talpon maradó
vadásztársaság mellett, alaposan
megnő a száma azoknak a tár
saságoknak és vadgazdálkodási
üzemeknek, amelyek jóval a ha
szonbérleti szerződés lejárta
előtt (napjaink divatja szerint),
csődöt jelentenek, hátrahagyva
a legrosszabb nyugat-európaira
emlékeztető területüket.
A hivatásos vadász, aki a tör
vény szerint visszakapja kívána
tos és szükséges jogait és ható
sági státusát, feltehetően, élni
nem tud vagy nem akar vele.
mert fizetése nem fogja ösztö
nözni, de hatósági támogatást
(rendőrség, állami felügyelet),
lakossági segítséget (nem va
dász, földtulajdonos) az eddigi
eket meghaladó mértékben sem
kap. Élete, épsége - a mai közbiztonsági körülmények köze
pette - veszélybe kerülhet.
...és így tovább, és így to
vább...
Vajon egér született e a politi
kus hegyek vajúdásából? Ha
igen, ez az egér veszélyeket,
„pestises bolhákat” hordozhat,
haszontalan és kártékony lehet.
Jogosan fogják a velem egyet
nem értők a szememre hányni:
ekkora borúlátás (paranoia?!)
nem indokolt. Szívesen hagy
nám
magamat
meggyőzni.
Mindenképp felmerül végül
bennem, miért kellett éppen ez
a törvény? Cui prodest?! Lép
tünk-e valamit előre annak
megszületésével, vagy jobb lett
volna az eddig működő törvényt
megreformálni, hibáit kigyom
lálni, kívánatosán kiegészíteni?
Lényegesen olcsóbban és a se
bek adása-kapása nélkül?

Dr. Végh Endre
Tiszaföldvár

M l LESZ
A VADŐRÖKKEL?

A TÖBBI
A GYAKORLATON MÚLIK
A törvény egyik legnagyobb po
zitívumának tartom, hogy végre
megszületett. A jelenlegi társa
dalmi, gazdasági viszonyok kö
zé beágyazva szabályozza a vad
védelmét, a vadgazdálkodást, a
vadászatot. Lényeges eleme a
törvénynek, hogy a vad állami
tulajdon.
A vadászati jogot, mint va
gyonértékű jogot, a földtu
lajdonjog elválaszthatatlan ré
szeként szabályozza a törvény.
Tudjuk, hogy ez politikai dön
tés volt, tudomásul vesszük,
tesszük szellemében a dolgun
kat.
Szerintem a törvény igazából
senkinek sem jó, hiszen komp
romisszumok árán jött létre.
A törvény a vad védelmét
és a vadgazdálkodás elsőbbsé
gét hangsúlyozza a vadászattal
szemben. Ez nagyon lényeges.
Viszont, minden törvény annyit
ér, amennyit majd betartanak
belőle. Sajnos a vadvédelem és
a vadgazdálkodás elsőbbsége,
már a törvény alkalmazásának
első lépéseinél, a vadászterület
szerzésénél, kialakításánál is
háttérbe szorult a vadászattal
szemben. Az állami gazdaságok
privatizációja kapcsán földhöz
jutott kft.-k, bt.-k és állami föl
det bérelt vállalkozók, az FMfelügyelők jóváhagyásával a vad
élőhelyének, mozgási szokásai
nak, a vad védelmének és a biz
tonságos vadászat gyakorlásá
nak figyelmen kívül hagyásával,
a vadászterület határát erdőn
keresztül, a természetes hatá
rokkal ellentétesen a vadászte
rület megközelítését is figyel
men kívül hagyva jelölik meg.
Sértve ezzel a törvény alapel
vét, a vad védelmét és a bizton
ságos vadászatot. Legalábbis
egyelőre.
A gyakorló vadászok tudják,
hogy a vad védelmének és a
vadgazdálkodás biztosításának
komoly személyi, tárgyi és
anyagi feltételei vannak. Tudo
másom szerint senki nem vizs
gálja, hogy a törvényben sze
mélyi és anyagi feltételekkel va
jon rendelkezik-e a vadászterü
letre pályázó?

Ismerek olyan bérkilövő tár
saságot, amelyik egy vadászte
rületre komoly eséllyel pályá
zik, és a fenti feltételek egyiké
vei sem rendelkezik. Vajon, ha
megszerzik a vadászterületet,
miből finanszírozzák a költsé
geket? Vagy ott van a háttérben
a külföldi, vagy belföldi vállal
kozó? Netán két év múlva va
dászterületek maradnak gazda
nélkül, és akkor kezdődik a va
dászterületek elosztása újból?
Véleményem szerint a helyi
önkormányzatoknak
nagyobb
hatáskört kellett volna kapniuk
a vadászterületek kijelölésénél
és a haszonbérbe adás koordi
nálásában. A vadászterület leg
kisebb kiterjedésétől (3000 ha)
500 hektárig eltérhet a hatóság.
Ez a törvény kijátszására ad le
hetőséget.
Ezenkívül az orvvadászat
sincs kellően szankcionálva a
törvényben. Például a vadat űző
kutyát a gazdájától 200 méter
távolságon kívül lehet lelőni.
A törvényt átolvasva arra a
következtetésre jutottam, hogy
csak tilt és kötelez, de a vadat,
természetet védő, óvó embert, a
vadászt, kifelejtette még a sorok
közül is.
Egy biztos, a vadászat nagyon
megdrágul, és a heti vadászatok
is ritkábbak lesznek. El kell ad
ni a vadászatokat annak érdeké
ben. hogy a tagok esetenként
egy egy nyúlra, fácánra ráfog
ják a puskájukat és a gazdálko
dás költségeit fedezzék.
Célunk az, hogy a vadásztár
saság egyetlen tagja se tegye le
a puskáját anyagiak miatt. Erre
a társaságunknak megvannak
már az elképzelései, de a kivite
lezésen még sok múlik.
Végezetül szeretnék köszöne
tét mondani az OMVV-nek,
hogy a törvénytervezet kimun
kálásánál képviselték - amenynyirc tudták - a vadászok érde
keit. és a jelenlegi társadalmi
viszonyok között, a vadászok
szempontjából, végül is egy el
fogadható törvény született.

Ugyanis a törvény rendelkezik
ugyan a hivatásos vadász alkal
mazásáról. működésének mi
kéntjéről. jogairól. Örvendetes
például a polgári őröket megil
lető büntetőjogi védelem, vala
mint a maroklőfegyver tartásá
nak joga. amit a sajnos egyre
veszélyesebbé váló munkak<>rülményck indokolnak is.
A törvény életbelépésével a
szakmát ténylegesen gyakorló
„m ezei”
vadőrök
helyzete
azonban jottányit sem fog javul
ni. Álláspontom jobb megértése
érdekében, hadd hívjam segít
ségül Széchenyi Zsigmondot,
aki így írt egykor a vadőri mun
ka fontosságáról, a „V ilág h í
rű Tótmcgyer” c. fejezetben
.....ilyen magasrendű vadóvást
csakis megfelelő számú és am
bíciójú, valóban szenvedélyes
személyzet végezhet, erre pedig
- a vadőrök szenvedélyének nö
velésére - különös gond fordíttatott. A vadászati alkalmazot
tak nemcsak alaposan megválo
gatott, kitűnően iskolázott, ha
nem elsősorban kiválóan ja 
vadalmazott emberek voltak.
Különleges járandóságon és te
kintélyes lődíjon kívül, a vadá
szat anyagi eredményében, a
tízezerszám eladásra kerülő vad
árában is részesedtek. Akit te
hát sorsa a megyeri hivatásos
vadászok közé vetett, s a köve
telményeknek megfelelt - életre
szóló, teljes nyugdíjjal biztosí
tott jövőnek, nyugcxJt öregség
nek nézhetett elébe. Mert a kü
lönleges vadóváshoz szükséges
lelkesedés - így tartotta a háziúr
-, csakis minden téren megelé
gedett. gondtalan alkalmazottól
várható e l.”
Nos, ennek az idézetnek a
tükrében tallózhatnánk egy ki
csit a mai vadőri fizetések kö
zött, de felhozhatom saját pél
dámat is: harminc évi munkavi
szony után kapott hivatásos va
dászi rokkant nyugdíjam még a
tizennégyezer forintot is alig éri
el. Ez bizony édeskevés a gond
talan, nyugodt öregséghez, más
szóval, én soha nem lehetek
nyugdíjas ebben az országban,
valamit mindig dolgoznom kell,

Gáli István
Füzesgyarmat
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ha nem akarok a létminimum
alatt tengődni. Lehet, hogy ezt
sejtettük meg előre, amikor a
valamikori megyei összejövete
leken, ilyen-olyan tanfolyamo
kon, továbbképzéseken - ami
kor még voltak ilyenek - azt fej
tegettük a magasabb szintű va
dászati vezetőknek, hogy le
gyen a vadőr a munkaadótól
anyagilag független, állami al
kalmazott, és működését vadá
szati szakember, ne pedig va
dásztársasági tisztségviselő irá
nyítsa. Sokan egyetértettek ak
kor ezzel - különösen Bertóti
Pista bácsi, akinek a halála óta
nem is volt a vadőrök problé
máit igazán a sajátjának tekintő,
országos szintű vezető
de az
akkori „politikai helyzet" ezt
nem tette lehetővé. Úgy látszik,
a mai sem. Persze nem is lenne
erre szükség, ha a leendő területbérlők a tótmegyeri háziúr
fejével gondolkodnának, de a
jelenlegi helyzet ismeretében.
De nem tartok ettől...
A
lényeget
summázva,
amennyiben elfogadjuk a tételt,
hogy nem a törvény betűje, ha
nem a szelleme meghatározó,
ennek a törvénynek a szelleme
(sem) fog enyhíteni a hivatásos
vadászok napi gondjain. A
szakma évtizedek alatt devalvá
lódott becsületét az sem fogja
helyreállítani.
Az 50. paragrafus 2. bekezdé
se szerint a vadászati hatóság fel
mentést adhat a hivatásos vadász
alkalmazása alól a vadászatra jo 
gosultnak, ha a „vadászterület
természeti adottságai” indokolt
tá teszik. Jó néhány vadászterü
leten megfordultam már - ahol
vendég voltam, ott is mindig
szakmai szemmel néztem a dol
gokat, mert az ember nem búj
hat ki a bőréből -, de olyan „ter
mészeti adottságokkal” még se
hol nem találkoztam, amelyek
feleslegessé tették volna a vadőr
munkáját. Sőt még elképzelni
sem tudok ilyeneket. Talán egy
esetben mégis: ha a vadászterü
leten egyetlen vad sincs. Remé
lem, hogy nem fogunk idáig el
jutni, és nem ez a cél.

Várszegi József

HASZNOSÍTÁS ÉS VADKÁRTÉRÍTÉS
Az egykor élelemszcrzést szolgáló
vadászat a történelem folyamán fo
kozatosan sporttá és szórakozássá
vált. Ez nálunk csúcspontját mint
egy 100évvel ezelőtt érte el. De ép
pen ebben az időben ismertek fel.
milyen gazdasági jelentősége is van
a vadászatnak, illetve ebből a tevé
kenységből származó haszonnak,
jövedelemnek. Ilyen gondolatok
hangoztatása azonban akkor nem
tetszett az akkori vadászok legtöbb
jének. a fejlődő kapitalista gazdál
kodás árnyoldalait, a spekulációt
természetesen ők nagyon is elítél
ték......a nemes vadászatnak ezégére alá megáltalkodott jogtiprók.
üzérek és rablók rejtőznek...” ol
vassuk a Vadászlap 1907. évfolya
mában.
Am már ebben az időben voltak
megfelelő látókörrel rendelkező és
higgadtan gondolkodó vadászok például Keleti Károly, Egerváry
Gyula - akik felismerve a vadászat
közgazdasági jelentőségét, másként
gondolkodtak, és elgondolásaiknak
hangol is adtak. Keleti Károly
..Magyarország községi vadászterü
leteinek bérletviszonyai" című cik
kében (Vadászlap 1888. 23. sz.)
részletesen elemezte, mennyi jöve
delmet jelentett a vadászati jog ha
szonbérbe adása a múlt század
nyolcvanas éveiben. Mai szemmel
nézve elképesztően alacsony össze
gek is szerepeltek a kimutatásban.
Az átlagos adatok 0.24-2.34 forint
között mozogtak, de akadt 0,02 fo
rintos bér is 100 kát. holdra vetítve.
Bcdő Albert Magyarország erdői
ről szóló hatalmas művében közli
az 1884-ben az ország akkori terü
letén elejtett vad darabszámát és an
nak értékét. 1 102 926 lótt vad ke
rült terítékre ebben az évben,
amelynek értéke 665 022 forint
volt. A Budapesten eladott vad
mennyiségéről szóló kimutatásból
kiderül, hogy egy mezei nyúl 15 ko
rona volt, de a szarvas ára is csupán
3 fonntot jelentett, darabonként.
A vadban rejlő gazdasági érték
felismerése vezetett arra a gondo
latra. hogy egy vadárusító országos
szövetkezetét kellene létesíteni. A
gondolat szorgalmazója Egerváry
Gyula volt. de támogatta ót ebben
az egész Országos Magyar Vadásza
ti Védegylet is. Az 1891-ben indult
kezdeményezés azonban teljes ér
dektelenségbe fulladt, nyilván a va
dász közönségnek a ..kufár*’ szel
lemmel szemben elfoglalt állás
pontja miatt.
A vadászat hasznosításából szár
mazó jövedelem a vadászterület
gazdájának (a földtulajdonosnak)
vagy haszonbérleti díjat, vagy - ha
maga használta területét - élő és
lőtt vad, valamint vadbőr értékesí
téséből befolyt összeget jelentett.

Utóbbiak nagy része már a múlt
század végén exportra került, ami
az 1885-1891 évek átlagában több
mint évi 602 ezer forintot telt ki.
Ugyanakkor a behozatal 22 ezer fo
rint volt mindössze.
Megkezdődön a vadásztatás is.
eleinte szerény keretek kozott. A
magyar vad és az itteni vadászatok
jó hírneve egyre több külföldit von
zott országunkba. 1938-ban a vadá
szatból származó jövedelem - most
már a megcsonkított ország terüle
tén - 5 és fél millió pengőt tett ki.
amely álítólag meghaladta a búzaki
vitelből származó bevétel nagy
ságát.
1945 után a vadászati jogot álla
mosították. és így az ebből szárma
zó bevétel az államot illette. A vad
azonban csak 1957-ben lett állami
tulajdonná nyilvánítva. Az ..uratlan
dolog” felfogását már régen támad
ták. 1901-ben olvashatjuk a Vadász
lap hasábjain: ..A legtöbb ember,
még a művelt osztályba tartozók is1
a vadat egyszerűen közvagyonnak
tekintik... Nézetük szerint az egész
vadásztörvényt csak az urak. gazda
gok érdekében hozták, hogy sze
gény ember ne jusson ingyen pecse
nyéhez.” (V: 1902. 300. 1.).
A vadászati jogot az állam több
nyire haszonbérbe adás útján hasz
nosította, mén a területek legna
gyobb hányadán a vadászati jogot a
megyei szakigazgatási szervek, ki
sebb részben pedig az állami erdőgazdaságok adták haszonbérbe. A
haszonbérleti díj a vadásztársasá
gok kiadásainak mintegy tíz száza
lékát tették ki a 60-as évek elején
(2-3 millió forintot fizettek). Csak a

80-as évek régén jött meg a haszonbérbeadók étvágya és kezdték cgyrc-másra emelgetni a haszonbérleti
díjakat. Ebben az erdőgazdaságok
jártak a/ élen, akik felmondással
fenyegetve a vadásztársaságokat a
fizetendő összegeket a sokszorosára
emelték. így a vadászatban is meg
jelentek a piaci viszonyok. A va
dásztársaságok leginkább úgy segít
hettek magukon, hogy bérvadászat
keretében értékesítették terítékük
nagyobb részét (nem vadász, hanem
vadásztató társaságokká váltak). A
bevételekkel szemben - és ezt so
kan elfelejtik - módfelett jelentősek
a kiadások, amelyek közül ezúttal
csak a vadkártérítéseket említem.
Először csak a vadászattal okozott
károk megelőzésére, illetve ha még
is megtörténtek, megtérítésére gon
doltak. A vad által okozott károkról
csak a múlt század végén szólnak a
törvények. Általában a felelősség
köre és szigorúsága állandóan foko
zódott. Először még nem terjedt ki
a vaddisznó által okozott károkra,
hiszen a vaddisznót, mint kártékony
vadat bárki elpusztíthatta. Az erdő
ben okozott károkra sem nagyon fi
gyeltek eleinte. Az 1961. évi erdő
törvény csak a mezőgazdaságban
okozott vadkárokat nevezte nevén
(az erdőben okozott kár nem tarto
zott a ..vadkár" fogalmi körébe) és
bár az erdőben okozott károk meg
térítése sem volt kizárt, általában
azt hitték, hogy erre nincs jogi le
hetőség.
A vadkárok a háború után gyor
san növekedtek, a károkozó vad
állomány
növekedése folytán.
1970-ben már 40 millió Ft volt a

VADÁSZOK FIGYELEM!
FÉLVADKACSA VADÁSZATI LEHETŐSÉGET KÍNÁL
VADÁSZTÁRSASÁGOK ÉS EGYÉNI VADÁSZOK
RÉSZÉRE A TATAI MEZŐGAZDASÁGI RT.
AZ 1996/97-ES VADÁSZATI SZEZONBAN.
IGÉNY SZERINT SZÁLLÁST, ELLÁTÁST
BIZTOSÍTUNK ELSŐ OSZTÁLYÚ
VADÁSZHÁZUNKBAN.
VÁLLALJUK VADÁSZATRA KÉSZ, ÉLŐ
VADKACSA SZÁLLÍTÁSÁT IS.

INFO RM ÁCIÓ KÉRHETŐ:
FILIPSZ ATTILA ÁGAZATVEZETŐ
TELEFON/FAX: 06-34/381-335,
06-30/578-889
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megtérített mezőgazdasági vadkár.
1981-ben pedig ennek több mint
kétszerese (87 millió Ft). Az erdei
vadkárokból a mennyiségi vadkár
1981-ben 703 ha volt. a minőségi
5.115 ha.
A vadkártérítés olyan probléma,
amit a törvényhozásnak eddig még
egyszer sem sikerült megfelelően
megoldania. Arról már nem is szól
va, hogy a károsultak azt vallották,
hogy a káruknak egy része térül
meg. a vadászatra jogosultak pedig
azt. hogy a termelők visszaélnek
ez/cl a lehetőséggel és olyan károk
megtérítését is követelik, amelyeket
nem a vad. hanem más. pl. rovar,
időjárás vagy egyéb, a vadgazdálko
dáson kívül álló körülmény oko
zott.
A jogi szabályozás oldaláról vizs
gálva c kérdést, a legellentmondá
sosabb - és azt az elfogadott új tör
vény is így rendezi - hogy kimond
ja: miszerint a vad az állam tulajdo
na. de a vad által okozott károk
megtérítését az állam nem vállalja.
A vadkárokat a vadászatra jogosult
köteles megtéríteni, a megelőző
jogszabály rendelkezésein túlmenő
körben. Itt érdemes először is azt
megemlíteni, hogy a vadkárt
1957-ig az állam viselte, amikor is a
korábbi törvény kimondta, hogy a
vad ugyan az állam tulajdona, de a
vadkárt a vadászatra jogosultnak
kell téríteni.
A vadkárt a vadgazdálkodási sza
bályok megszegése következményé
nek is lehet - legalább részben - te
kinteni. Ebben a vadászatra jogo
sultat tehát vétkesség terheli. Ilyen
alapon volna logikus a vadászatra
jogosultra hárítani a vadkárért való
felelősséget azzal a hozzáadással,
hogy ha nem terheli felelősség (il
letve addig a mértékig, ameddig
nem), akkor az élő és szabadon
mozgó vad tulajdonosa álljon helyt
a károsulttal szemben.
A vadászati jognak az ingatlantu
lajdonjoggal való összekapcsolása
bizonyára enyhíti majd a vadászok
és a termelők között eddig gyakran
tapasztalható feszültséget, mert
ezután majd a károsult és a kárért
felelős gyakran ugyanaz a személy
lesz. Pontosabban: a kártérítéssel
tartozó jogi személynek - vadász
társaság. a tulajdonosok közössége
- valamelyik ta&ja a károsult.
A piaci viszonyok érvényesülését
a vadászat terén a magyar vadászok
érdekében korlátozni kellene. A
vadkárért való helytállási kötele
zettség rendjét pedig logikus és az
általános jogelvekkel összehangol
tan volna célszerű rendezni (erre
vonatkozólag már korábban is tet
tem javaslatot).
D r. C s ő re IM I

A KÖRÜLMÉNYEKHEZ KÉPEST
MOZAIKOK A NATUREXPO-RÓL

Azt már a nyílás előtt lehetett tudni,
hogy a NATUREXPO ’96 nemzetközi
kiállítás nem hasonlítható az 1971-cs
Vadászati Világkiállításhoz, a NA
TUREXPO indulásakor ismertetett
elképzelésekhez, sőt az is kiderült,
hogy az elmúlt években megrendezett
FeHoVa-khoz sem. Az ember mégis
hasonlítgat... és megállapítja, hogy a
NATUREXPO vadászati kiállításaitól
többet várt. Valahogy minden kevés
nek tűnik, annak ellenére, hogy még a
hozzáértőknek is sok újdonsággal
szolgál a vadászat történetét bemutató
folyosó, és így együtt a magyar re
kordtrófeákat nem lehetett még látni.
*

Csodálatos, és a maga nemében pá
ratlan, vadás/szíveket dobogtató
volt a világrekordjainkat bemutató
kör, amely mind a hazai, mind a
külföldi látogatókat elbűvölte. Az
erdőgazdaságokat bemutató részleg
nem szaporította nagyon a szót, és
nem Ls engedett különösebb bete
kintést a mindennapok szépségeibe,
annak ellenére, hogy egy-egy tabló
ért az erdőgazdasági részvénytársa
ságok csaknem félmillió forintot fi
zettek. A szarvasagancsok többsége
Lsa padlásról került a falra. Egyiket
vadorzó lőtte, a másikat IFA ütötte
el, a harmadik tonat elé ugrott... a
páratlan vérvonalából. Az elmúlt
években - de a közeljövőben sem nemigen várható olyan agancs,
amelyik a rekordok körébe kerül
hetne. Méltó és megérdemelt helyé
re került a rehabilitált jászklséri és
törökszentmiklósi „álombak” , és
minden idők legnagyobb hazai vad
kanagyara. a szelcepusztai 144,90
pontos. A híres szálkai gímszarvasagancs. exvilágrekord csak az utol
só pillanatban került a kiállításra,
mert éber őrzője, a Magvar Nemze
ti Múzeum igazgatója napi 5000 fo
rintért akarta csak kitenni a nagy
közönség pillantásainak. Állítólag
csak miniszteri közbenjárás segített
teljessé tenni a körképet, bár e kis
közjáték akár kórkép Ls lehetne.
*

A ,.B” pavilonban, a rekordtrófeák
körének közepén, áll egy magasles...
oldalához erősítve a Magyar Vadászok
Zászlója. Szép magas és elegáns, szí
vesen állítaná fel majd minden va
dásztársaság a területén. Itt más funk
ciója van, alkalom arra. hogy fel
másszanak rá... különösen a gyerekek.
És aki fölmászik, mit lát?

Felülről a standok tetejét, és egy
tűzoltóautót... és a folyosókon lődörgő látogatókat. Azt el kell ismerni,
hogy a szcllóscn kialakított járóreszcken nem kell tolongani, lökdösődni,
ha meg akarunk valamit nézni.
Apropó, gyerekek. Számukra a
NATUREXPO lehet, hogy „jó bu
li” ... ahogy a kiállítást reklámozzák,
hiszen állandó szereplő a bohóc és az
„A " pavilonban sok játszási lehetőség
áll rendelkezésükre.

A csillogó, villogó legújabb terepjá
rócsodák, fegyvertechnikai és opti
kai újdonságok, divat- és fóLszerelési cikkek széles skálájának láttán a
gyakorló vadászok közül sokan el
csodálkoznak, mennyien is élnek no nem a vadászatért, hanem - a
vadászatból. Teszik ezt anélkül,
hogy a bizonyára nem kevés nyere
ségből bármit is visszajuttatnának a
magyar vadnak, a hazai vadgazdál
kodásnak. amelynek válságtünetei
ből a kiállításon semmi sem látható.
F.rről beszélni korántsem ünnep
rontás, hiszen ma a vadászokat ez
foglalkoztatja nap, mint nap.

*

Talán emlékeznek rá, lapunkban is
megírtuk, hogyan változott a NATl'RKXPO tematikája... hogyan
vált egyre kLsebb súlyúvá kedvenc
és szeretett témánk: a vadászat-vadgazdálkodás. Nos, az előérzetek be
váltak - a már említett és jól sike
rült rekordbemutatón és a vadá
szattörténeti kiállításon kívül - szin
te érezni lehet a „kényszer-részvé
tel" hangulatát. Szedett-vedett a
megyéket reprezentáló agancskiállí
tás... még akkor is, ha a vadászok
irigykedve csodálnak egy-egy kü
lönleges, vagy éppen kapitális agan
csot.

*

A NATUREXPO pozitívuma, hogy
az „üzlet" reményében megjelent né
hány vadászkönyv, és úgy tűnik, vásá
rolják is őket. Elegáns a Lipták Kiadó
„Vidászetika" kötete, azonos formá
tumú és előállítású a Skicc Reklámstúdió újabb Rakk Tamás: Tűzözön és
hóvihar c. könyve, a Terraprint ,.a
legújabb" ötven vadász írását és dr.
Csőre Pál: A solymászat története c.
munkáját „dobta piacra". (A köny
vekről kritikát későbbi lapszámaink
ban olvashatnak.)

*

Az országos kép - miért, miért nem sem tudott kirajzolódni, mert több
megye nem küldött semmit. A Borsod-Abaúj-Zcmplén megyei vadász
szövetség viszont alaposan kitett ma
gáért és ízléses, szép standon mutatta
be a megye vadászati, természeti szép
ségeit.
*

Az egymásnak ellentmondó hírek
szerint egyelőre nem lehet pontosan
tudni, mennyibe került az állami
költségvetésnek a vállalkozói alapon
szerveződő Naturexpo. A „verebek”
ma még bábeli zűrzavarban csiri
pelnek. Sajtótájékoztatón elhang
zott, hogy az FM 100. a KTM 115
millióval támogatta a kiállítást, más
források szerint az FM 35, a KTM
105 milliót áldozott rá.
*

Aki in belép, annak nem a reménnyel
kell fölhagynia, hanem dagadó pénz
tárcájával. amely apadásának megállí
tása nem könnyű feladat. A parkolás
500, a belépő 600 forint. A sör
150-180 forint, egy lángos, ha valamit
kennek is rá. már egy százasért ehető.
Az üzletpolitika olyan, akár a mesé
ben, ahol is köztudottan három nap
egy esztendő.

*

Az előzetes beharangozás ellenére
hiába keressük a románokat, a szlo
vákokat, ukránokat. Nem jöttek.
Állítólag a politikai légkör hűlt fa
gyossá, de megbízható szlovák for
rások szerint a fölkérő levél hangne
me volt számukra elfogadhatatlan.
Kár. Talán az „A ” pavilon igencsak
szerény számú külföldi bemutatója
adott okot bizonyos nosztalgiára.
Bízvást elmondhatjuk, hogy min
den látogató számára emlékezetes
marad a hónát, a szlovén, a svájci
és a cseh vadászati lehetőségeket is
mertető, választékos ízléssel de
monstrált anyag. Mindezekkel kap
csolatos a sajnálatos botrány is.
Magyarázható, de meg nem érthető
módon a katalógusban Horvátor
szág alá az egykori Jugoszlávia
zászlaját nyomtatták... a honátok
jogos fólháborodására.
*

Lehet, hogy az erdészek-erdőgazdaságok mcgnchcztelnck érte. de csapni
valóan laposra sikeredett az utolsó pil
lanatban összceszkábált közös kiállítá
suk. Semmitmondó, ahogy egy-egy
erdőgazdaság néhány fotóval, felirattal
bemutatkozik. Azért a magyar erdő
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ben. erdőgazdálkodásban ennél ezer
szer több van!
*

KI kell ismerni, hogy a MAVAD ami nélkül nincs Magyarországon
vadászati kiállítás - rendkívül át
gondolt, jól megtervezett, gusztusos
standdal áll a „ B " pavilon közepén.
Jó ötlet volt a VERGA mesterséges
vízesése, és még mindig vonzza a
nézőket a kaposvári Szent Hubertus
Kft. videója, ahol a Benelli puská
val minden korongot eltalál egy
mesterlövész. Igen, a videokazet
táknak van jövője... különösen ak
kor, ha élvezhető és ritka felvételek
ben gyönyörködhetnek a látogatók.
A műholdas tévéadások minőségé
hez hasonlítva ezt jó néhány ama
tőr, életlen és élvezhetetlen - a kiál
lításon folvamatosan
vetített kazet0
tárói - nem lehet elmondani.
*

Augusztus 21-én a Naturexpo ,.B" pa
vilonjában szimbolikus jelentőségű
sajtótájékoztatót rendezett a LajtaHanság és a VERGA Rt. A szimbó
lum lényege, hogy két igazi termelő
részvénytársaság -, egy történelmi
múltú mezőgazdasági nagyüzem és
egy eredményesen megújult erdőgaz
daság - a mindennapok termelése
mellett pénzt, energiát és szellemi ka
pacitást fordít a vadon élő állatvilág
élőhelyének gondozására. Dr. Nagy
Frigyes, a Lajta-Hanság vezérigazga
tója két projektre hívta fel a figyelmet,
a szürke fogoly és a túzok állományá
nak megmentésére irányuló tevékeny
ségükre. amely a két fajon kívül vala
mennyi apróvadnak, a madárvilágnak
biztosítja a túlélést, táplálkozást és
szaporodást. Rakk Tamás, a VERGA
Rt. elnök-vezérigazgatója arról tájé
koztatott, hogy az élővízben szegény
Bakonyban mennyi mindent tesznek a
táj vízháztartásának átalakításáért, ho
gyan igyekeznek gátakkal, csatornák
kal kis tavakban, tározókban össze
gyűjteni a lezúduló csapadékot, amely
vadgazdálkodási-vadászati szempont
ból is igen jelentős.
*

Végre egy hely - mondják a zöldka
laposok -, ahol régi ismerősökkel,
barátokkal lehet találkozni, kicse
rélni a tapasztalatokat, amelyeket a
kitört revirharc során szereztek a
létért küzdők. Ki lehet tekinteni a
szűkebb pátriából a megyén kívül,
akár a déli szomszédokra Ls.
Cs.S.-H.Zs.

Helyünk ésrészünk a vadászati kultúrában
Egy tavaszi délután meghívót kap
tam a Zala megyei disputára, aho
vá a vadásztársaságok kultúráért
ügyködő felelőseit hívták meg.
kezdeményezője a Vadászati Kul
turális Egyesület. Nem tudtam,
milyen témákat vetnek fel. Arra
gondoltam, hogy az országgyűlé
sen éppen tárgyalt aktuális vadá
szati törvényről lesz szó. A több
mint harminc résztvevő beszélget
ni kezdett a vadászathoz kapcso
lódó képzőművészet, irodalmi al
kotások, vadászszokások, hagyo
mányok megóvásáról, fejlesztésé
ről... mert eddig úgy éreztem korántsem alaptalanul
hogy
minket, vadász íjászokat kihagy
nak, alacsonyabb rendűnek tarta
nak, mint puskás társainkat.
1992-ben megalakult a HunorMagor íjász BVt. Zalaegersze
gen. Nagy tervekkel indultunk
neki. Alapszabályunkba rögzítet
tük a kötelező lökészség-vizsgát.
Naivan arra gondoltunk, hogy mi
csak ezzel a fegyverrel fogunk va
dat elejteni. Mindannyian 20-30
év közötti fiatalok, akik képesnek
érezték magukat arra, hogy na
gyobb fáradsággal, több időráfor
dítással műveljük ezt a csodálatos
hivatást. Idén már leírhatom,
hogy nem művelhetjük, sőt telje
sen kirekesztett bennünket a va
dásztársadalom. Tevékenységünk
kimerül a céllövészetben. íjászversenyeken veszünk részt, be
mutatókat tartunk, és minden év
ben résztvevői vagyunk a Zala
megyei vadászmisének Sohollárban. Az eddigi öt alkalommal
minden nézőt megigézett ez a
fegyver, csak a puskás vadászok
nézték elítélően tevékenységün
ket. Egy ilyen „ú j" dolgot nehéz
elfogadni. Sok bírálatot kaptam

azért, hogy túlbecsülöm az íj ha
tásfokát és történelmi fontosságát.
A magyar vadászati kultúrának
kiinaradhatatlan technikai része
az íjászat. Melyik vadgazdálkodá
si tanfolyamon esik szó erről mé
lyebben. esetleg egy előadás ere
jéig? Ugye sehol?! Miért nem?
Félnek tőle, mert nem ismerik. A
vadászat célja a vad elejtése. A si
ker feltétele, hogy megfelelő he
lyen találjuk cl a kiszemelt zsák
mányt és teljesen mindegy, hogy
lőfegyvert vagy íjat használunk.
Egy pillanat alatt leteríti az állatot
a lövixlék is és a nyíl is, ha vitális
zónán találjuk el. Ha viszont ana
tómiailag rossz helyen kapja a vad
a találatot, sajnos az utánkeresés
és az állat szenvedése mindkét
esetben elkerülhetetlen, a vadá
szat eredményessége kétséges. A
puskás vadászok mindezek elle
nére nem bólintanak az íjak hatás
fokára. inkább alacsonyabb ren
dűnek gondolnak bennünket.
Próbáljunk visszaemlékezni arra.
amikor még a puskagolyó sem
volt képes arra, hogy letcrítsc az
állatot, bárhol is találták azt cl, és
hajszában kellett azt terítékre
hozni.
Ijjal való tüdőlövésnél a vessző
összeroncsolja a tüdőket és meg
akadályozza, hogy a test oxigén
hez jusson. Ezáltal 8-10 másod
perc alatt beáll a halál. Minden
vadász - puskás és íjász is egy
aránt felelős azért, hogy hova he
lyezze a lövését, hogy az gyors,
humánus halált okozzon.
Az országban majdnem minden
hétvégén márciustól októberig há
rom dimenziós vadászíjász verse
nyeket rendeznek. Jellemzői kö
rülbelül 3-4 kilométer hosszú pá
lyán 12-24 állatalakot helyeznek

cl. amiknek a méretei megegyez
nek a Magyarországon honos ál
latfajokéval. Ezek úgynevezett
felkészítő versenyek az íjászlőkészség-vizsgára.
Vannak lovasíjász versenyek is,
ahol a célt lóhátról vágtában kell
eltalálni. Ez már jobban idézi az
ősi hagyományt, hiszen merev
szarvú reflexíjjal folynak a küz
delmek, természetesen korhű ru
házatban. Felidézzük a történel
met. honfoglaláskori ételeket fo
gyasztunk. és sámánszertartáso
kon figyeljük, hogyan készítették
fel a magyarság táltosai a vadászt
a vad elejtésére. Ősi kultúránkkal
szoros kapcsolatban áll az élelemszerzés és a vad tiszteletének
összeegyeztetése. Vadászati kultú
ránk ősi hagyományai közé tartt>zik, hogy a nemzetség vadászai
akkor mentek vadat űzni, amikor
élclcmszükségleteikct kellett ki
elégíteni. A leginkább tisztelt
nagyvad, népünk totcmállata a
szarvas. Egy szarvas elejtése után
egykor a nők feladata volt a húsok
tartósítása, a bőr kikészítése és
mellettük a nemzetség táltosa el
készítette az ünnepi ételt, az Áldost. más néven az áldozati bogát
(szarvast).
Megünnepelték, hogy a család
szerencsés volt a vadászatban és
ismét húshoz jutott. Ez a kis tör
ténelmi visszatekintés arra való.
hogy megértsük az ősi ünnep mi
értjét. a felkészülést és magyaráz
za a vadászat célját. Ebben az év
ben ünnepeljük honfoglalásunk
1100 éves évfordulóját. Ez jelzi,
hogy nem feledtük el az elmúlt
évezredet, csak nem megfelelően
értékeljük. Vizsgáljuk meg. mi
lyen hatások munkálkodtak ezen
idő alatt. Mátyás király halála
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után a nemzet 500 éven keresztül
idegen uralom alatt élt; Jagelló,
török. Habsburg, német, orosz.
Természetesen népünkre, kultú
ránkra. ezen belül a vadászati kul
túránkra is rányomták saját bélye
güket a hódítók. Ugyanúgy a va
dászatban is megfigyelhető az
idegen befolyás. Sokan megszól
nak most. hogyan képzelem,
hogy a X V I. század előtti vadá
szati történelmet böngészve vizs
gázzon le egy mai „jáger"? Lát
ják. még az elnevezéseink is ide
gen nyelvből erednek. Csak azt
szeretném, ha megfelelő hang
súlyt kapna - akár az íjas vadászat
révén is - a reg elfelejtett hagyo
mány. Természetesen jó volna
irodalmi emlékeink felhasználá
sával is bemutatni a régmúlt vadá
szatait. Például Arany János meg
őrizte nekünk egy ősi vadászat
emlékét a „Buda halála” című
művében. Meg kellene ismertetni
minden fiatal vadásszal ezt a ré
szét is a fennmaradt vadászati kul
túránknak. Időt szentelünk a rég
múlt emlékeinek, talán többen el
ismerik az íjat. mint vadászati
eszközt, és nem kell bizonygatni
hatásfokát sem. Azt hiszem, hogy
ehhez a fegyverhez még orvosi
vizsgálat sem kellene. Az íjásztól
fegyvere követeli meg a jó erőnlé
tet. a látást, a hallást, a kitartást,
és nem nélkülözheti a megfelelő
vadászati ismereteket sem. hiszen
minden puskás vadász tudja, mi
lyen nehéz a vadat ötven méterre
bccscrkelni. Remélem, mindezek
ismeretében megtanuljuk egy
mást jobban tisztelni és kölcsönö
sen igyekszünk ápolni évezredes
vadászati hagyományainkat.
Csondor Csaba
vadászíjász
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A HARMÓNIA VADÁSZBOLTHÁLÓZAT NEGYEDIK TAGJA
A miskolci HARMÓNIA
Vadászbolt 1992 máju
sában alakult, a magánvállalkozók előtt felsejlő
lehetőségekre alapozva.
A hálózat több más tag
jához hasonlóan családi
vállalkozásként működik,
ügyvezető igazgatója dr.
Tőkei Lajos.
Az üzlet kezdetben az
Arapy János utcában
üzemelt, de az egyre nö
vekvő kereslet - és az
ezzel párhuzamosan bő
vülő kínálat - felvetette a
terjeszkedés
lehetősé
gét, így a bolt 1994 nyarán átköltö
zött a fő utcára, a Széchenyi u. 14.
alá. Itt egy nagyobb, ízlésesen kiala
kított helyiségben működik.
A HARM ÓNIA Vadászbolthálózat
számos kizárólagos forgalmazási jo
gának köszönhetően a Mauser, Sa
ko, Tikká, CZ, BRNO, Krieghoff va
dászfegyverek, Smith és Wesson,

Taurus, CZ maroklőfegyverek, Dynamit Nobel, Sako, Sellier és Bellot lő
szerek, Zeiss távcsövek, cseh légi
fegyverek közvetlenül a gyártótól ér
keznek a hálózatba.
így az üzletnek lehetősége nyílik a
termékek széles skálájának rendkívül
kedvező áron történő forgalmazá
sára.

Az előbb felsoroltakon
kívül az üzlet nagy vá
lasztékban
kínál hét
köznapra való és alkal
mi vadászruhákat, illet
ve egyéb kiegészítőket,
ajándéktárgyakat. Az üz
let vezetőségét a jövőbe
vetett hit jellemzi. Ennek
megfelelően alakítják üz
letpolitikájukat. A va
dásztársadalom - külön
böző külső és belső okok
következtében - átalaku
láson megy át. Ezt a
megújuló
társadalmat
kiszolgálni, szükség ese
tén a* ízlést formálni, nagyrészt a va
dászboltok, vadászboltosok feladata.
Ennek a szerepkörének eleget téve, a
miskolci HARMÓNIA Vadászbolt kul
turált, vadászias környezetben és ud
varias kiszolgálással igyekszik vá
sárlóközönsége igényeit kielégíteni
minden árszinten.
(X)

KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Dunatévé Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője
- A Mezőgazda Kiadó kónyvcsomagját B rá z ik C s a b a (Szomód) mondhat
ja
magáénak.
1. D ) A B a rb o u r a k a k u k k t o já s , m e r t n e m lö s z e rm á r k a .
A Terrapnnt Kiadó könyvcsomagját M ih á ly Á k o s (Baja) nyerte.
2 . B ) A t r ic h in e lló z is a m in d e n e v ő e m lő s ö k - v a d d is z n ó k - b e te g s é 
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese H o r 
g e , a m e ly a z e m b e r re is v e s z é ly e s .
v á th G y ö rg y (Budapest).
3 . A ) A k e r e c s e n s ó ly o m az á z s ia i r o k o n a a le g e n d á s tu r u lm a d á r n a k .
- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából K o c s is Is tv á n (Budapest)
A H E LY E S M E G F E J T É S T B E K Ü L D Ő K K Ö Z Ü L A N Y E R T E S E K :
■hat.
A Naturexpo '96 kiállításra s/óló két belépőt M a r x M ik ló s (Budapest)
Á d á m J e n ő e d d ig megjelent könyveit S o m f a lv i E r v in (Telki) olvashatja.
nyerte.
A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a Kili
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jővő évi salzburgi mandzsáró felett c. könyvét) F e k e te Is tv á n n á (Budapest) rakhatja a köny
vadászati kiállításra szervezett társasutazásán Z a d ra v e c z K á ro ly (Nagy
vespolcára.
atád) vehet részt
- A Magyar VADÁSZLAP egyéves előfizetését G o m b o s Is tv á n (Buda
pest) takaríthatja meg.
A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. sörétes lőszercsomagját K u b a to v Im 
r e (Nagybaracska) viheti haza. amennyiben rendelkezik fegyvertartási enge
Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények értesítés alapján - vehetők
déllyel.
át szerkesztőségünkben.
A Z A U G U S Z T U S I H E LY E S M E G F E J T É S E K :

S Z E P T E M B E R I KÉRDÉSEINK
E havi kérdéseinket S z a b ó P é te r, a NIKE Fiocchi Lőszergyártó Kft. ügyvezo
tő igazgatója teszi fel.

3 . H á n y s ö ré ts z e m t a lá lh a t ó a 3 6 g r a m m o s , 6 -o s Je lzé sű , lib á z á s ra a l
k a lm a s s ö ré te s lő s z e rb e n ?

A) 50 db
B) 90 db
C ) 140 db

1. A f e ls o r o lt s ö r é te s lő s z e ra lk a tr é s z e k k ö z ü l m e ly ik a k a k u k k to já s ?

A) Füstnélküli lőpor
B) Papírhüvely
C) Gyutacs
O) Papir fedőlap

A helyes válaszokat a Dunatévé Hubertus vadászati magazinjának október
3-ai adásában, valamint következő számunkban közöljük.

2 . A z o lim p ia i s k e e t lö v é s z e te n h a s z n á lt lő s z e re k k ö z ü l m e ly ik n e m
e n g e d é ly e z e tt?

A megfejtéseket s z e p te m b e r 2 0 - á ig nyílt levelezőlapon kérjük bekül
deni a 1 2 4 5 B u d a p e s t P f. 1 2 0 9 levelezési címre. A levelezőlapra három - az
önök által kiválasztott betűt kell írni. A helyes megfejtést beküldők között
öt nyereményt sorsolunk ki.

A) 1.9 mm
B) 2.0 mm
C) 2.3 mm
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AZ ÚJ ERDŐTÖRVÉNYRŐL
A pontos megnevezése, hogy ne ér
je szó a ház elejét, az új törvénynek
„Az erdőről és az erdő védelméről
szóló 19%. évi LIV. törvény” (a to
vábbiakban: az erdőtörvény). A cí
mére - jogosan - kényesek a jog
szabályalkotók. mivel ez fejezi ki
annak filozófiáját, alapgondolatát
és nemzetközi értékét, azaz elsődle
ges célját: a szektorsemleges erdő
védelmet.
Ha szigorúan vesszük, akkor a
törvényben a vadászatra, a vadá
szokra vonatkozóan arányosan túl
sok tételt nem találunk, inkább csak
utalásszerűén. Viszont az is tény.
hogy a vadászra, mint magyar ál
lampolgárra. - különösen ha a ter
mészetet óvni kívánó és azt szerető
(ezek nélkül nem is igazi vadász a
vadász) - szinte minden fejezetében
találunk megfogalmazásokat, igé
nyeket. magatartásbeli előírásokat.
Tudjuk, erdőt járó. cserkelő va
dászként. hogy az erdőben ..nem
mindent” szabad, hiszen az temp
lom. ahol a szarvasbika orgonái és
az erdő minden ember számára az
egészséges emberi élet egyik alap
vető feltétele.

NÉHÁNY SZÁM SZERŰSÉG
A törvény 106 §-ból áll. Ebből 20
§-ban. 26 bekezdésben és 29 tételé
ben fordul elő a vadászat, vagy arra
utaló szakszó, kifejezés, rendel
kezés.
A vadászat számára már a beve
zető indoklásban is fontos megálla
pítást rögzít, amikor az erdő szere
pében - a többi között - meghatá
rozza. mi szerint őrzi az élővilág
fajgazdagságát, és az ember felada
ta abban biztosítani az állatvilág
sokféleségét és megfelelő összhang
ját. Minden vadász ráismer e kifeje
zésekben a sokat emlegetett faunagazdagságra. ebben a vadászható
állatfajokra - melyeket meg kell
őrizni, de egyúttal gondoskodni
kell a növény- és állatvilág megfele
lő összhangjáról is. Azaz akkora
vadállományt szabad csak fenntar
tani, amit az erdő növényvilága vi
szonylagosan nagyobb károsítás
nélkül, az erdő ..vadtűrő", az erdő
természetes vadcltartó képessége
mértékéig elvisel. Máris szól a tör
vény a klasszikus élőhely fenntar
tásról. alárendelve azt az erdő fenn
tartásának és védelmének, hogy az
erdő és annak javai a jövő nemzedé
kei számára is fennmaradjanak.
Ugye, ez alapvető érdeke a va
dásznak. a vadgazdaságnak is. ha

azt a tevékenységet szakszerűen és
évtizedeken át művelni akarja.
Nem célja ugyanez az orvvadász
nak és a vadorzónak.
Talán nem veszi rossz néven a
kedves olvasó, ha az egyes vadá
szatra
vonatkozó
paragrafus-,
bekezdés- és tételszámokat külön
nem említi ez az írás. és csak
a konkrét témát tárgyalja. Ezzel
együtt is néhol elmaradhatatlan a
jogszabályi helyre való hivatkozás.
Az Országgyűlés ezt a törvényt, a
természet védelmére, valamint a va
dászati jog gyakorlására, hasznosí
tására vonatkozó jogszabályokkal
együtt fogadta el 19%. június 18-i
ülésén. Erre utalóan ki is mond
ja. hogy e törvény rendelkezéseit az
előbbi és más talajvédelemre, ter
mőföldvédelemre. növényvédelem
re - külön jogszabályok rendelkezé
seivel összhangban kell alkalmazni.
Szóval, aki vadászati ügyek intézé
sében - mondjuk vadásztársasági
elnökként vagy földtulajdonosként
önálló vadászati jog esetén - tájéko
zott akar lenni, az ismerje meg az
erdőről szóló törvénnyel együtt a
többit is. A szakhatóságok számára
- intézkedésünk során - pedig köte
lező a felsorolt törvények összhang
jának megteremtése, alkalmazása.
Az erdő fogalmának és az erdő
gazdálkodási tevékenység meghatá
rozásában a vadászható és nem va
dászható fajok, a társult élőlények
ből kialakult életközösség, valamint
az erdei haszonvételek gyakorlására
irányuló tevékenység fogalomköré
ben jelennek meg. különös tekintet
tel arra. hogy a törvény későbbi té
telében a vadászati jog hasznosítá
sát az erdei haszonvételek között
sorolja fel. annak minősíti (58. § c
pont). Viszont az erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületek sorában említi a vadföldet.
Ez lehet kifejezetten erre a célra
kijelölt erdőterületen belül elhe
lyezkedő. ilyen céllal mezőgazdasá
gi műveléssel (vadtakarmány ter
melésére. vagy betakarítva vagy a
vad számára kint hagyva a termclvényt) hasznosított földterület, és
lehet időszakosan ilyen céllal meg
művelt erdőterület, az erdőfelújítási
kötelezettség végrehajtásáig meg
adott 2 éves határidőn belül, de er
dőművelési ágban nyilvántartottan.
Teljesen világos az erdész és a va
dász számára is, miszerint a vadászterületként megjelölt erdőterületre
meghatározott (vagy majd 1997.
III. I-jétől meghatározásra kerülő)
fenntartható legkisebb vadlétszám

(törzsállomány) és a fenntartható
legnagyobb vadlétszám (1. vadászati
törvény) csakis elegendő nagyságú
vadföld intenzív művelése mellett
„viselhető c l" az erdőben. A tör
vény erre a lehetőséget jogilag biz
tosítja. csak a földterület és műve
lés szükséges hozzá. Ehhez bizony
jó együttműködés kell valamennyi
érintett vad- és erdőgazdálkodó,
illetve szakhatóság között, arra
ügyelve, hogy nem a fenntartható
legnagyobb megállapított vadlét
számból visszavezethetően lehet
vadföldnagyságot, területet „köve
telni” az erdőterületeken.
Gondol a törvény - egyébként
több tételben is - a vad védelmére.
Erre legjobb példa, amikor nevesíti
- nagyon sok felsorolt védelmi
szempont megvalósítása közön - az
erdei vadállomány védelmét, élet
körülményeinek javítását szolgáló
vadvédelmi erdőt. Az ilyen, védő
erdő természetesen különleges ke
zelést igényel, és ezért abban az er
dőgazdálkodási tevékenység korlá
tozására lehet szükség. A vadvédel
mi erdőt, mint az erdő elsődleges
rendeltetését a vadászati hatóság
kezdeményezésére, illetőleg szakhatósági hozzájárulása alapján az
erdészeti hatóság, erdőfelügyelőség
állapítja meg.
Az erdők elsődleges rendeltetése
között kiemelt jelentőségű a gazda
sági rendeltetésű és különleges ren
deltetésű. az oktatás-kutatás célját
szolgáló erdő. Az első fogalomkör
ben találjuk az intenzív vadgazdál
kodásra kijelölt bekerített erdőt, a
vadaskertet - ahol a vadászati tör
vény 22. §-a szerint szabad vadász
ni - az utóbbi felsorolásban pedig
olvashatjuk ..az erdőterületen a kü
lön jogszabály - (ez megint a vadá
szati törvény és annak 24. §-a) ren
delkezései szerint kialakított vadasparkot” .
Érdemes megemlíteni, hogy a va
dasparkban csak a vadászati ható
ság külön engedélyével szabad va
dászni. Érthető. Ott kutatni, bemu
tatni kell a vadat. A fentiekben leírt
jogszabályi rcndclkczés(ck) a két
törvény összehangolására is jó pél
da. Amit megerősít az erdőtörvény
azon tétele, mely szerint a földmű
velésügyi miniszter az érintett mi
niszterekkel egyetértésben köteles
gondoskodni a körzeti erdőterv és a
hosszú távú körzeti vadgazdálkodá
si terv összhangjának a megterem
téséről. Ez azt is jelenti, hogy a mi
niszter gondoskodik az erdőgazdál
kodási tevékenység, valamint a va
dászati jog hasznosításának egy

14

mással összhangban történő szabá
lyozásáról.
Az erdészeti tervezési körzeteket,
valamint a vadgazdálkodási körze
teket a földművelésügyi miniszter
kijelöli, azaz ezek kijelölése már
gyakorlatilag megtörtént, amihez
erdőterületek esetében a természetföldrajzunk segítséget adott. A mi
nisztérium hivatalos lapjában ezek
közlésére sor kerül - amit termé
szetesen a gyakorlati intézkedések
meghozatalával, szabályzatok, vég
rehajtási rcndelctck kiadásával, tar
talommal kell megtölteni.
Az erdőgazdálkodási ütemtervet
- amely az egyes erdőgazdálkodók
erdőterületére készül - annyiban ér
demes megemlíteni, hogy abban
szerepeltetni kell - többek között az erdei életközösség feltételeit.
Abban viszont egyetértünk, erdészvadász. hogy az erdei életközösség
be beletartozik a vadállomány is;
annak viszont nem minden vadász
örül. hogy az erdőtörvény - mint
már korábban leírtuk - a vadászati
jog hasznosítását erdei haszonvétel
nek minősíti. Azt azért el kell is
merniük. hogy az erdő elsődleges
sége. az erdőgazdálkodás mint
alaptevékenység mégiscsak megha
tározó jellegű.
Forgatva a törvényt, elég szép
számmal következik egymás után
olyan paragrafus, ami nem tartal
maz utalást a vadászatra.
A hatodik fejezet, amelynek fő
címe: „Az erdőt károsító hatások
elleni védekezés” bőven ad olvasni
valót a törvényt megismerni szán
dékozó vadászember számára. De
ez nyilván a fejezetcímből is követ
keztethető volt. Ugyanis kimondja,
hogy az erdőt veszélyeztető és a fa
anyag értékét csökkentő károsító
hatásnak minősül - többek között a vadállomány károsítása. Egyúttal
előírja az erdőgazdálkodó számára
az erdőt veszélyeztető káros hatások
kártételének megelőzéséhez és az
ellenük való védekezéshez szüksé
ges intézkedések megtételének kö
telességét. A két téma közötti
összefüggés nem vitatható, és tény
ként állapítható meg a nagyvadállo
mány erdei növényzetben okozott,
okozható kártétele, amelynek mér
téke helyenként meghaladja az elvi
selhető mértéket, de a törvény az
erdőgazdálkodót is készteti a kár
megelőzésére.
Véleményezhetően ez így kor
rekt. szükségszerű. Nem kell túl
messzire menni az időben, az idei
igen erős tél. takarmányhiány, majd
az erdei növényzet gyors növekedé-

A VADASZOKNAK
♦

dási tevékenységet is kell egyidejű
leg folytatni.
Hatósági intézkedésre is jogot ad
a törvény, ha a fenti előírást nem
tartják be. Nevezetesen: az erdésze
ti hatóság a felsorolt veszélyeztető
tényezők észlelése megjelölésével
köteles kezdeményezni a vadávali
hatóságnál (valószínűleg a megyei
vadászati felügyelőnél, szervezetnél
- a szerző megjegyzése) - a vadál
lomány apasztására, illetve a veszé
lyeztetés egyéb módon való meg
szüntetésére teendő intézkedés el
rendelését.
Az erdészeti hatóság megkeresé
sére a vadászati hatóságnak tizenöt
napon belül kell határozatot hoznia.
Ez bizony szigorú, de objektív
megfogalmazás, ami egyúttal a két
hatóság közötti együttműködést is
igényli, az erdő védelme érdeké
ben. Ugyanakkor a törvény azt is
kimondja, hogy az erdőgazdálkodó
a vadállomány károsítása elleni vé
dekezése során köteles figyelemmel
lenni a vad természetes élőhelyének
védelmére.
Nem egyoldalú a rendelkezés, te
kintettel van a vadra, pontosabban
annak élőhelye védelmére, tartóz
kodási helyére is. Olyannyira, hogy
másutt lehetőséget ad arra, hogy a
vadászati jog gyakorlására jogosult
- mondjuk egy vadásztársaság - az
erdőgazdálkodó hozzájárulásával
átmenetileg korlátozhatja az erdőte
rület egyes részeinek a látogatását,
amennyiben az a vadászati jog gya
korlását lényegesen akadályozza, il
letőleg a vadállományt különösen
veszélyezteti (pl. ellés, vaddisznó
hajtás stb.). Amennyiben az erdőte
rület látogatását korlátozza a va
dásztársaság, az köteles a helyszí
nen megfelelő tájékoztatásról gon
doskodni (pl. jelzés, tábla, őrök
stb.).
Szóltunk az erdei haszonvételnek
minősített vadászati jog hasznosítá
sáról, de azt még hozzá kell tenni,
hogy az erdei haszonvételnek minő
sülő vadászati jog hasznosítására
vonatkozóan a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a va
dászatról (röviden: a vadászati tör
vény) szóló 1996. évi LV. törvény
rendelkezéseit az erdőtörvényben
foglalt kiegészítésekkel - kell alkal
mazni. Ennek az ismertetésnek
nem célja a vadászati törvényt rész
letesen elemezni.
Mindenki számára nyilvánvaló,
az erdő védelmében meghatározott
előírásokat be nem tartókkal szem
ben szankcionálásra, illetve annak
lehetőségére is jogszabályi előírá
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se utáni nagy mértékű zöld táplálék
vad általi felvétele, bizony helyen
ként komoly károkat okozott az er
dő növényállományában. Ezt bizo
nyították a nyári ún. előzetes vadkárfelvételek, majd pedig az erdősí
tések műszaki átvételeinek tapaszta
latai. aminek eredményeként több
vadásztársaságnál jelentkezett a
postás és hozta a vadkártérítési
számlákat.
Gondolataink kicsit elkalandoz
tak. Vissza a törvény szigorú szöve
géhez.
A védelem a vadállomány károsí
tása ellen címet viselő 49. §-t szinte
teljes egészében fel kell sorolni,
mert a vadászok, vadászatra jogosí
tottak számára jövőbeni betartandó
előírásokat, feladatokat jelöl meg.
Melyek ezek?
Az erdőterületen - vadaskert és
vadaspark kivételével - illetve az
erdőterülettel közvetlenül határos
vadászterületen, az erdei életközös
ség tagjainak fennmaradását, az er
dő talajának épségét, az erdősítés
állapotát, az erdő faállományának
termőhelye szerint várható mennyi
ségi és minőségi fejlődését veszé
lyeztető. valamint az erdő természe
tes felújítását akadályozó létszámú

és fajösszetételű vadállomány nem
tartható fenn. - Fajsúlyos mondat,
szakmailag alátámasztva kifejezi azt
az igényt, hogy a törzsállományt és
az élőhelyet még nem veszélyeztető
legmagasabb vadlétszámot ennek
figyelembevételével kell a tervek
ben stb. meghatározni.
Az erdészeti hatóság előzetes
szakhatósági hozzájárulásával léte
sített vadaskertben és vadasparkban
olyan mértékű vadlétszám is fenn
tartható. amely a felsoroltak közül a
három utolsónak (erdősítés, faállo
mány fejlődése, természetes felújí
tás) az érvényesülését nem biztosít
ja. Bizony egyre inkább előtérbe
kerül az erdőterületeken a bekerí
tett vadaskertek létesítésének, mű
ködtetésének szükségessége és in
doka. Viszonylag kisebb területre
koncentráltan nagyobb létszámú
nagyvad tartására fog sor kerülni,
természetesen kellő körültekintés
sel és szakmai követelményekkel.
Ráadásul a vadaskert és a vadaspark
nem minősül az erdőterület terme
lésből történő kivonásának, vagy
annak rendeltetésszerű használatát
időlegesen vagy tartósan akadályo
zó létesítménynek, ill. tevékenység
nek. Azokban előírt erdőgazdálko
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sokat kellett a törvényben megfo
galmazni. A többféle szankció kö
zül a vadászatot lényegében csak az
erdővédelmi bírság érinti.
Kivéve az erdőgazdálkodásban
stb. a vad által okozott kárt. annak
térítési szabályait, amelyeket a va
dászati törvény, valamint a későbbi
ekben kiadásra kerülő miniszteri
rendelet határoz meg. Amennyiben
a vadászterületen a vad olyan hoszszú távra kiróható kárt okoz, amely
a vadászati törvényben és miniszteri
rendeletben szabályozott kártérítési
eljárás során nem érvényesíthető,
úgy a vadászatra jogosult erdővé
delmi bírságot köteles fizetni. En
nek kezdeményezésére az erdészeti
hatóság, a természetvédelmi ható
ság, az erdő használója és tulajdo
nosa jogosult.
Az erdészeti hatóság hozhat erről
határozatot, a természetvédelmi és
a vadászati hatóság egyetértésével.
A bírság hektáronkénti legalacso
nyabb összege húszezer forint, leg
magasabb összege kétszázezer fo
rint, és folyamatos károkozás esetén
a bírság évenként ismételten kiszab
ható. Ilyen károsítás lehet például:
hántáskár, makkfelszedés (termé
szetes felújulást meghiúsítja), erdőgazdáikodó ún. „saját vadkára” ,
amikor az erdőterületen a vadászati
jogot gyakorolja és vadkár esetén
nem számol el, nem térít saját ma
gának vadkárt (önkár!). Az erdővé
delmi bírság az erdő védelmét hiva
tott szolgálni.
Megkíséreltük az erdőről és az
erdő védelméről szóló 19%. évi
LIV. törvényt sajátos, a vadász, a
vadászatra jogosított szemüvegén
keresztül átnézni, úgy. hogy a teljes
törvényi szövegből, a paragrafusok
szerinti sorrendet követve, kiragad
tuk azokat a részeket, tételeket,
amelyek megítélésünk szerint érin
tik a vadászati szakterületet. Némi
magyarázatot is fűztünk az egyes
részekhez, remélhetőleg érthetővé,
a vadgazdálkodási gyakorlat számá
ra hasznosíthatóvá téve ezt a szak
mai törvényt.
Megítélésünk szerint az erdőtör
vény higgadtan, korrekten, minden
szélsőséges megközelítést kerülve
szakmailag megalapozottan szól,
rendelkezik a hatáskörébe tartozó
vadászati-vadgazdálkodási témák
ról. európai szemlélettel, figyelem
be véve az erdő érdekét, a benne lé
vő élőlények érdekközösségét, an
nak fenntartását.
Dr. Balázs István
okleveles erdőmémök
vadgazdálkodási szakmérnök

AZ ÁLLAMI ERDÍMgYON KEZELÉSE
Magyarország erdősültsége az 1945.
évi 12%-ról napjainkra, az állami
pénzből végzett 570 ezer ha erdőtele
pítés révén, 18%-ra növekedett. Az
európai átlag 27% . Erdeink élőfakészlete 300 millió köbméter, évi növedéke meghaladja a 10 millió köbmétert.
A gazdasági rendeltetésű erdők aránya
jelenleg 80$. Ez az arány az új ter
mészetvédelmi és erdőtörvény hatály
balépését követően csökkenni fog. mi
vel a jogszabályok az európai gyakor
latnak megfelelően a természeti erő
források fenntartását, az erdő védel
mi. szociális-jóléti szerepét helyezik
egyre inkább előtérbe.
Az elmúlt évek során a privatizációs
folyamat hatására lényegesen megvál
toztak az erdő tulajdonviszonyai. A
magánosítás során mintegy 600 ezer
ha erdő került, illetve kerül magán
kézbe. A kárpótlás az erdőgazdasági
társaságok kezelésében lévő terület
10%-át érinti.
Az állami tulajdonú erdőterület je
lenleg 1.1 millió ha-t tesz ki. tulajdo
nosi jogait az államháztartási törvény
alapján a pénzügyminiszter a Kincstá
ri Vagyoni Igazgatóság (KVI) útján
gyakorolja. Az Állami Privatizációs
és Vagyonkezelő Rt. tulajdonosi fel
ügyelete alatt álló. tartósan állami tu
lajdonban maradó 19 erdőgazdasági
rt. kezeli az állami erdőterületek dön
tő hánjadát. mintegy 960 ezer ha-t. A
fennmaradó terület a Honvédelmi Mi
nisztérium és egyéb szervek kezelésé
ben van.
Az állami erdészet jelenlegi struktú
rája többszöri átszervezés után alakult
■ 1945-ben a kormány az államosí
tott erdőnagybirtokok kezelésére lét
rehozta a Magyar Állami Erdőgazda
sági Üzemek szervezetét (MÁLLERD).
■ 1949-ben a megszüntetett MÁLLERD helyett az Állami Erdőgazda
sági Üzemi Központot és LS nemzeti
vállalatot szerveztek.
■ 1950-ben 78 állami erdőgazdasá
got. azon belül 560 üzemegységet ala
kítottak ki.
■ 1954-től az erdőgazdaságok számát
29-re, az erdészetekét 260-ra csök
kentették.
11968-69-ben az állami erdőgazda
ságok területének egy részén vadgaz
daságokat szerveztek, az erdőgazdasá

gok egy további csoportját, honvédel
mi érdekből, a Honvédelmi Miniszté
rium felügyelete alá helyezték.
11970-ben a vertikális és horizontá
lis integráció jegyében létrehozták az
erdő- és fafeldolgozó gazdaságokat,
hozzákapcsolva a faipar jelentős há
nyadát.
■ 1991-92-ben. a gazdasági rend
szerváltás során, az állami vállalatok
hoz tartozó faipari üzemek egy része
önállósodott, illetve tiszta profilú er
dőgazdaságok váltak ki két. túlnyomó
részt faipari tevékenységet folytató
gazdaságból.
■ 1992-ben a cégeket államigazgatási
felügyelet alá vonták és még ugyaneb
ben az évben a tartós állami tulajdonú
vágjon kezelésére létrehozott Állami
Vagyonkezelő Rt.-hcz (ÁV Rt.) sorol
ták a három HM-erdőgazdaság kivéte
lével, amely a honvédelmi miniszter
felügyelete alatt maradt.
■ 1993-ban került sor az átalakulás
ra. melynek révén az állami vállalatok
általános jogutódjaként létrejöttek az
erdőgazdasági részvénytársaságok.

közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyek
ben dönt és néhány, valamennyi céget
érintő kérdésben avatkozik be gazdál
kodásukba. A társaságok működését
az 5-7 főből álló igazgatóság irányítja,
és a 3-5 főből álló felügyelő bizottság
ellenőrzi. Az erdő nem tartozik a tár
saságok vagyonába. Az állami erdő
tulajdonosi jogait gyakorló KVI va
gyonkezelési szerződést köt az erdő
vagyon működtetésére a 19 részvénytársasággal.
A vagyonkezelés intézménye - az
államháztartási törvény alapján - kor
látozott tulajdonosi jogokat biztosít a

vagyonkezelőnek, aki viseli a vagyon
fenntartásának költségeit és szedi
hasznait. A vagyonkezelés nem terjed
ki az elidegenítésre, a megterhelésre
és a haszonélvezet alapítására. A szer
ződés a földművelésügyi, valamint a
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter egyetértésével jön létre. A
társaságok eltérő természeti adottsá
gainak megfelelően differenciált va
gyonkezelői díjat fizetnek a KVI. vég
ső soron a költségvetés részére.
Az Állami Privatizációs és Vagyon
kezelő Rt. erdőgazdálkodási straté
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Az. A P V R t. erdőgazdasági társaságai

Az erdőgazdasági részvémtársasá
gok vagyonát a termeléshez szükséges
infrastruktúra (utak. ingatlanok, gé
pek stb.) és fafeldolgozó üzemek ké
pezik.
A társaság vagyonát megtestesítő
részvény tulajdonosa a magyar állam,
a tulajdonosi jogokat a privatizációs
törvény alapján az Állami Privatizáci
ós és Vagyonkezelő Rt. gyakorolja. A
tulajdonosi irányítást a társasági jog
keretei határozzák meg. Az ÁPV Rt. a
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Név

Székhely

Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
ZALAERD O Rt.
Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Rt.
Kisalföldi Erdészeti Rt.
Ipoly Erdő Rt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.
Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt.
Eszak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt.
Nyírségi Erdészeti Rt.
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.
Délalföldi Erdészeti Rt.
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt.
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.
VADEX Mezőföldi Erdészeti és Vadászati Rt.
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt.
„G yulaj" Erdészeti és Vadászati Rt.
Szombathelyi Erdészeti Rt.
Mecseki Erdészeti Rt.

Kaposvár
Nagykanizsa
Keszthely
Győr
Balassagyarmat
Tatabánya
Eger
Miskolc
Nyíregyháza
Szolnok
Kecskemét
Szeged
Visegrád
Sopron
Székesfehérvár
Baja
Tamási
Szombathely
Pécs

giája kapcsán elsődleges feladatnak

az állami tulajdonú erdő közcéloknak
megfelelő, tartamos fenntartását te
kintjük. Az erdőgazdasági társaságok
felé támasztott tulajdonosi elvárások
között elsőbbséget kap az erdőfenntartás, a közcélú feladatok ellátása a gaz
dálkodásjövedelmezőségének megkö
vetelésével. Az ÁPV Rt. és jogelődje,
az ÁV Rt. végrehajtotta a csődhelyzet
be került társaságok reorganizációját,
az éves beszámolók jóváhagyása során
jelképes mértékű osztalékot állapított
meg, és az ösztönző rendszerben is
megköveteli a szakszerű erdőfenntar
tási.
A cégek önállóságuk révén - ami
egyben nagyobb mozgásteret is jelent
- az eltérő adottságok és körülmények
között a számukra legjobb pozíciót
tudják megteremteni. Á külső gazda
sági környezet változásának és a
hatékonysági követelményeknek meg
felelően elvégezték szervezeti és
termelési struktúrájuk átalakítását.
Általában elmondható, hogy meg
szűntek a veszteséges tevékenysé
gek, az alaptevékenység jelentős
részét külső vállalkozók végzik, nagy
mértékben csökkent a foglalkoztatot
tak létszáma és növekszik az erdésze
tek önállósága.
A közcélú erdőgazdálkodáshoz
szükséges feltételekkel az erdőgazda
sági részvénytársaságok rendelkez
nek. Javuló pénzügyi helyzetben szín
vonalas tevékenységet folytatnak, be
igazolva, hogy őket az állam nemcsak
jövedelemtermelésre, hanem elsősor
ban az erdővagyon tartamos, szaksze
rű kezelésére hozta létre. Vagyonuk
1995-ben 22 milliárd Ft-ot. összes ár
bevételük 25 milliárd Ft-ot, ezen belül
az exportértékesítés 9 milliárd Ft-ot
tett ki. Az árbevétel 10%-ot meghala
dó hányada a vadgazdálkodás és a va
dásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatá
sok révén realizálódik.
Az erdőgazdaságok a közjóléti
funkcióból eredő feladataikat, mint
például az erdei iskolák, erdei vasutak
üzemeltetése, kirándulóhelyek, sétautak, parkerdei berendezések létesíté
se és fenntartása non-profit alapon, il
letve elegendő külső forrás hiányában,
saját költségeik terhére végzik.

magántulajdonosok erdőtelepítését,
amennyiben ennek pénzügyi fedezete
rendelkezésre áll.
Az új erdők telepítésén kívül jelen
tős szerep vár az állami erdészetre a
szakmai és gazdasági szempontok fi
gyelmen kívül hagyásával végrehajtón
magánosítás során létrejött, jelenlegi
szerkezetükben tartamos gazdálkodás
ra alkalmatlan, elaprózott területű
magánerdőbirtokok kezelésében. En
nek kapcsán az erdőfelújítási, fahasz
nálati, fakereskedclmi és szaktanácsa
dói szolgáltatások említhetők.
Az ÁPV Rt. erdőgazdasági társasá
gok üzemi tevékenységének eredmé
nyében jelentős szerepet játszik a 900
ezer ha üzemi területen folytatott vadgazdálkodás és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások révén megtermelt jöve-

delem, amely forrást biztosít az erdő
fenntartáshoz és jelentős bevételhez
juttatja a költségvetést az adók. illetve
a vagyonkezelői díj révén.
A nagyvad élőhelye az erdő. termé
szetes táplálékát, búvóhelyét, szapo
rodási feltételeit itt találja meg. az er
dei életközösség elválaszthatatlan ré
sze. A társaságok nemzetközileg elis
mert színvonalon gazdálkodnak a ki
vételes
értékű
vadállománnyal,
folyamatosan fenntartják annak az
élőhellyel alkotott törékeny egyensú
lyát. Ez a harmónia, mint a tartamos
erdőgazdálkodás garanciája, egyben
vadgazdálkodási értékeink megőrzé
sének lehetősége is. Az élőhely minő
ségén keresztül közvetlenül visszahat
a vadállományra, hosszú távon bizto
sítva természeti értékeink megőrzése

mellett a haszonvétel optimális lehető
ségét.
Fentiek alapján az erdővagyon gya
rapításában érdekelt, vagyonkezelést
végző állami tulajdonú társaságok ter
mészetes törekvése, hogy az új va
dászterületek határainak kijelölése so
rán ne kerüljenek hátrányos helyzetbe
és összességében a jövőben is módjuk
legyen közel 900 ezer ha területen
vadgazdálkodást folytatni. Ugyanak
kor érdekük az általuk kezelt erdőte
rületen haszonbérleti jogviszony alap
ján vadászati jogosultságot szerzett va
dásztársaságokkal az erdófenntartás és
a vadgazdálkodás optimális összhang
ja érdekében a sokirányú együttmű
ködés.
APV Rt. erdőgazdasági portfolió

AMADARAK VÉDELMÉBEN
Többhetes visszavadítási kísérlet után
Baja Ferenc környezet- és település
fejlesztési miniszter bocsátott szaba
don egy fiatal kerecsensólymot Apajpusztán. az augusztus 14-én tartott saj
tótájékoztatón. Hat illegálisan kisze
dett és fölnevelt madár ismerkedett a
szabad élettel a bemutató színhelyén,
ahol a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület munkatársai
szoktatták a kezes példányokat az
önálló életre. A tájékoztató másik té
mája a hozzánk érkező olasz vadászok
ügye volt. Tavaly ugyanis több védett
madarakból - pacsirtákból, furjekből
- álló. Romániából. Jugoszláviából
származó tranzitszállítmányt foglaltak
le a határőrizeti szervek. Fölvetődött a
gyanú, hogy a védett fajok elejtését
esetleg nálunk is megkísérlik. Ezért
az idei apnVvadidénybcn szigorú és fo
kozott helyszíni teríték-ellenőrzéseket
terveznek a hatóságok, amely munká-

hoz a vadászati felügyelet is minden
információt és segítséget megad. Az
elejtők személyes felelősségén kívül
itt hívjuk fel a vadásztatók figyelmét
arra, hogy mindent tegyenek meg a
nemzetközi fölháborodást keltő ma
dárirtás elkerülésére. A vonulási idő
ben speciális fölszerelések, magas
oszlopokra helyezett hangszórók,
úgynevezett - és Nyugat-Európában
ismeri - pacsirtatükrök segítségével
nagy tömegekben csalogatják a ma
gasból lőtávolságra a vonuló csapato
kat. Ezeket a módszereket a nemzet
közi egyezmények tiltják, ezért min
den ilyen esetleges kezdeményezést,
ötletet a vadászatra jogosítottnak a
leghatározottabban vissza kell utasíta
nia. Ha később a személyes felelősség
nem is állapítható meg. az ilyesmi a
vadásztársaság haszonbérletének azon
nali felfüggesztésével járhat, amelyre
Békés megyében már volt is példa.

A mezőgazdasági termelésből felsza
badult területek hasznosítására a kor
mány nagyléptékű erdőtelepítési
programot fogadott el, amely első
sorban a magántulajdonban lévő terü
letekre irányul. Az állami erdőgazdál
kodás csemetetermesztési, szakta
nácsadói és szolgáltatói tevékenység
keretében tudja segíteni, koordinálni a
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Sajnos, sok esetben a védett madarak
elejtése csak úgy akadályozható meg.
ha minden fizető olasz vadász mellé
egy-egy szigorú kísérőt állít a vadásztató. Miután az olasz vadászok belé
péskor a lójegyzék és egyéb okmá
nyok mellé anyanyelvű tájékoztatót is
kapnak, nem hivatkozhatnak arra,
hogy nem ismerik a hazai jogszabá
lyokat. Miután a legtöbb csoportot
tolmács is végigkíséri a vadászaton,
már az eligazításnál mindezekre külön
föl kell hívni a figyelmet, és a legki
sebb szabálytalanság esetén le kell ál
lítani a vadászatot. A hozzánk érkező
olasz vadászok túlnyomó része ismeri,
megérti és betartja a szabályokat, de a
magukról mcgfclcdkezőkkel szemben
azonnal cl kell járni, mert ez a visel
kedés a fentieken túl még rendkívüli
balesetveszélyeket is jelenthet a vadásztató részére.
- h o n io n nav -

K Ö N Y V K R I T I K A
DR. BENCZE LAJOS: A VADÁSZATRÓL NEM CSAK VADÁSZOKNAK
Még hogy ma nem íródnak jó va
dászkönyvek?! Aki e/l állítja, nem
olvasta a hazai vadászati s/ükiroda
lom doyenjének legújabb könyvét,
mely esztétikailag értékes, jó stílusú
írás, s szakmai hitelességet a szerző
óriási tudása, nagy tapasztalata és
hihetetlen műveltsége garantálja.
A Diana kegye és szeszélye által
váltakozva kísért vadászatainak gaz
dag élmény- és emléktárát olvas
ván, teljesen azonosulni tudtam a
történésekkel, s úgy éreztem, én is
ott vagyok a Gerecse nagyurának
elejtésénél (61. oldal), a szobalapi
nagykan megpillantásánál (91. ol
dal), a Zalában lőtt ..életbikája'*
(13,65 kilós agancssúly. 245.19 IP
pontérték) ravatalcr/isánál (106. ol
dal). a felejthetetlen ácsi pikulázásnál (134. oldal), etettem a szúnyo
gokat a zsigcrclve 30 kilogramm
súlyú ..vízibak*' vadászatánál (146.
oldal), együtt szomjaztam és gyöt
rődtem Schnccberg sziklafalai kö
zött a zerge elejtésénél (163. oldal),
s mi több. jelen voltam a Radványi
erdőkben tett ismeretterjesztő út so
rán „elpuskázott” lövésnél, iga/ a
farkasnak drukkolva, sikeresen
(163. oldal).
Természetesen nem mindegyik
fejezel volt rám ilyen hatással. A
csodálatosan megírt falkavadászat
nem kedveltettc meg velem e vadá

szati módot, hiszen a vadnak semmi
esélye - ha netán az emberek közt
keresne oltalmat
hogy eséllyel
pályázhatna a túlélésre (42. oldal).
A háborús évek végén 6.5 mm
Manlicher Schönaucrrel megseb
zett szarvasbika haldoklásának hite
les, de hátborzongató leírása bizony
keményen felvetette vadászpuskám
letevésének gondolatát (58. oldal).
A természet hiteles, szinte költői
leírása, az átéli élmények és hangu
latok irodalmi stílusban megírt
visszaadása Bársony Istvánra. Szé
chenyi Zsigmondra és Studinka
Lászlóra emlékeztetett. ízes nyelve
zete olyan, ma már feledésbe me
rült, avagy ez ideig nem használt
vadászati műszavakkal és kifejezé
sekkel tarkított, amelyek vadásznyelvünk gazdagítását is szolgálják.
A könyvben persze nemcsak va
dászatról van szó: természetvéde
lem, környezetvédelem, ökológia,
etológia, vadgazdálkodás, vadászati
történelem sorakozik lapjaiban. A
szerző képes arra. hogy óriási is
meretanyagát észrevétlenül adja át
olvasóinak, s közben érvényesül
kellemes humora is. Néhány oldala
ugyan nem könnyű olvasmány (pl. a
32. oldalon 1 bekezdés. II sorral, 1
mondat), de a munka olyan szelle
mi élményt nyújt, amiért érdemes
megdolgozni.

A Roth Gyula professzor emléké
nek szentelt oldalak egyértelműen
bizonyítják, hogy a vadászat ügye.
illetve a vadállomány minden nagy
arányú politikai és társadalmi válto
zás kárvallottja! (129. oldal). Csak
sajnálni lehet, hogy pártjaink vadá
szati „szakértői", azok lobbizói, a
vadászó és a természetet szerető po
litikusaink nem olvasták cl ezen ol
dalakat. Ha elolvasták volna Roth
professzor szavait, a magyar vadá
szat és vadga/dálkodás ügye nem
juthatott volna a jelenlegi apokaliptikus állapotába. Részemről nem hi
szek a szerző által idézett Senecamondásban: „Sic itur per aspera ad
astra.”
Megdöbbentő és elképesztő feje
zetei jelentett a természeti katasztró
fák vadállományban okozott pusz
tításának leírása (225. oldal), mely
alól csak a „Gemenci történetek’*
elolvasása szabadított fel. Viszont
ismételten megkeseredett a szám
íze a világrekord szarvasagancs
megemlítésekor. Nyúl Bertalan er
ről közölt írását juttatta emlékeze
tembe. Tán már ideje lenne tiszta
vizet önteni a pohárba, hogyan is
történt ez valójában?!
A könyvben szereplő tengernyi
vadgazdálkodási ismeretanyag kö
zül talán a fácánnal foglalkozó kí
vánna kiemelést: „Tiszta vérvonal

ban, megfelelő élőhelyi körülmé
nyek közölt tartott fácánoké a jövő”
(218. oldal).
Nem von le a munka értékéből,
de megemlítenék cgy-két elírási. A
siketfajd konzekvensen „sükelfajdnak” íródott, pedig a Nomcnclator
megjelenése óta (1898) hivatalosan
siketfajd. Tán Roth tanár úr iránti
tiszteletből, hiszen ő is „süketfajdot” írt. A pézsmapocok tudomá
nyos neve helyesen Ondatra zibethica (212. oldal), míg a királyfácáné
Syrmaticus reevesii (219. oldal). A
szép számmal előforduló szedési hi
bákról, felesleges vagy hiányzó be
tűkről, betűtévcsziésekről nem a
szerző tehet. A képek minősége is
jobbnak sikeredet! volna, ha a
nyomda áttérne a képmellékictck
jobb minőségű papírra történő nyo
mására.
A vadászélctc napjának delelésén
jócskán túl levő Bencze profes
szor („Köszönjük neked: VADÁ
SZA T !") könyvét sajátos tankönyv
ként ajánlom minden magyar va
dász kezébe, s jó szórakozást nyúj
tó olvasmányként minden, a termé
szet iránt érdeklődő, s azt szerető
olvasó számára. Külön köszönet il
leti a kiadót ezen igen értékes
könyv megjelentetéséért.
I)r. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
J a v á b a n fo ly ik a m e g y e i fö ld 
m ű v e lé s ü g yi h iv a ta lo k b a n az
ú j v a d á s z te rü le te k k ije lö lé s e .
A v a d á s z a ti tö rv é n y b ő l a d ó d ó
fe la d a t s z e rin t a z ú j v a d á s z te 
rü le te k e t m á r k ije lö lté k , a v a 
d á s zo k és a fö ld tu la jd o n o s o k
a z év v é g é ig e g y e z te th e tn e k .
A z a k o m o ly e lle n té t a z o n b a n
m á ris lá ts z ik , h o g y a v a d á s z te 
rü le te k n e m n ő tte k , a f ö ld tu la j
d o n o s o k s z á m a v is z o n t igen
nagy. A la p o k ré s z le te s e n b e 
s z á m o ln a k a z e lső ta p a s z ta la 
to k ró l.
A televízióban B e n e d e k F ü lö p , a
tárca állam titkára statisztikai ad a
tokkal alátám asztottan cáfolta azt
a vélekedést, am ely szerint a tör
vény a régit akarja konzerválni. T i
zenhat m egyéből szerzett tapasz
talatai azt m utatják: a vadásztár
saságok száma 50-60-nal lesz
több, osztódnak a nagy területű
társaságok, és több, főleg önkor
m ányzati határokhoz tartozó v a 
dásztársaság szerveződik, mint
korábban volt.

vén földhöz jutottak ugyanis el
lenszenvvel reagálnak a vadászok
felvetéseire, am i m iatt nehéz
m egállapodni, s a határidőt betar
tani. (...) M áshol viszont lassítja a
munkát, hogy még mindig rende
zetlenek a földtulajdonviszonyok,
és így az erdőterületek m eghatá
rozása aprólékos feladat, nem egy
szer újabb és újabb helyszíni bejá
rásokat igényel. Egym ást érik az
egyeztető tárgyalások a dunántúli
erdős területeken is. Som ogy
m egye erdőinek zömében az e g y 
séges szarvasgazdálkodás szem 
pontjai jelentik a vezérelvet. Ép
pen ezért m inim álisan 3 0 0 0 hek
tár vadászterület helyett is na
gyobb egységet jelölnek ki, hogy
a szarvas zavartalan életét, term é
szetes szaporodását, a táplálékszerzést biztosítani leh essen ."

Ú ja b b v a d á s z te rü le te k az o r
s z á g b a n cím m el ad körképet az
új vadászterületek kijelöléséről a
N é p sza v a . „A z FM Pest M egyei
hivatalához ezekben a napokban
futnak be a javaslatok az új v a 
dászterületekről. Budapest közel
sége m iatt a kárpótlásoknál na
gyon felértékelődtek a földek, s
így különösen sok a kistulajdo
nos. A jelenlegi 92 vadászterület
helyett előreláthatólag legalább
kétszer annyi egységben folytató
dik majd a vadgazdálkodás. Az er
dőtulajdonosok rendszerint önm aguktól szerveződve, az önkor
m ányzatokkal egyeztetve tesznek
javaslatot a vadászterületekre,
am ely sokszor egy-egy tájegy
séget foglal m agában. Ilyen alul
ról szerveződő vadászterület kör
vonalazódik egyebek m ellett a
Zsám béki-m edencében - Tök.
Zsám bék, Perbál érintésével - és
G algam ácsa környékén. A vad 
ban gazdag Szabolcs-SzatmárBereg m egyében viszont gondot
okoz a vadászterületek kijelölése.
A határok m eghúzása körül heves
viták alakultak ki. A kárpótlás ré

Az a hír járja vadászkörökben,
hogy jelentősen m egdrágul a
fegyverviselési engedély díja. A
1992-ben kiadott engedélyek sor
ra lejárnak, ám a m egyei igazga
tásrendészetek nem adnak új iga
zolványt, csak a kérelem iktatásá
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ról szóló papirt" - olvasható a
M a i N a p V ad á szo k v á rtá n cím ű
írásában.
Éppen a vadászok
érdekében szeretnénk, hogy iga
zodva a fegyver műszaki bizonyít
ványának m egújításához, a feg y
verviselési engedélyért is csak
ötévenként
jelentkezzenek
cáfolta a hírt K ó csa Is tv á n ,
az O RFK rendészeti osztályának
m unkatársa. A javaslatot már egy
évvel ezelőtt letették az asztalra,
ehhez azonban nem elég a bel
ügym iniszternek m ásként rendel
keznie, a kormánynak is m ódosí
tania kell saját, ide vonatkozó
passzusát. A rendészeti osztályon
úgy tudják, erre már nem sokat
várnak a vadászok. Am i pedig az
engedélyezési díjat illeti, az elkép
zelés szerint tíz fegyverig 1500
forint lesz, ami nem nagy pénz,
különösen egy vadászpuska lega
lább nyolcvanezer forintos érához
képest. Aki pedig befektetéskép
pen gyűjt százszámra értékes v a 
dászfegyvereket, nem a falatot
vonja meg a szájától, mikor kifize
ti az engedélyeztetést."
ö s s z e á llíto tta : K . E.

NAGY MAGYÁR VADÁSZOK

RIIVILER P Á L
( 1867 - 1943 )

Rimler Pál 1867. december 21-én
született Nagyváradon. Az erdé
szeti akadémiát 1892-ben végezte
cl, majd katonaidejének letöltése
után 1894-ig a gödöllői korona
uradalomban teljesített szolgála
tot. 1895-től 1897-ig a Sulyovszky
hercegi uradalom, majd 1898-tól
1900-ig a Mezőgazdasági Ipari
Rt. főerdésze volt. 1900 őszén a
„Herceg
Esterházy
Hitbizo
mány” szolgálatába lépett, ahol

1914-ig Kismartonban erdőmes
ter, 1918-ig Kapuváron crdőfelügyelő, 1919-től ugyanott erdötanácsos, 1926-tól pedig erdőigaz
gató. 1930-tól 1937 végéig - nyu
galomba vonulásáig - a Hercegi
Hitbizomány soproni erdőigazgatóságát vezette.
A vezetése alatt álló és a triano
ni Magyarország határain belül
100 384, Burgcnland területén
49 200, Bajorországban pedig
870, összesen tehát 150 454 kát.
holdnyi erdőgazdaságot a legkor
szerűbb gazdasággá emelte. Mun
kásságát 120 kilométer gőzüzemű
erdei vasút, korszerű úthálózatok
egész sora, fűrészüzemek létesíté
se, 275 kilométer erdőgazdasági
házi telefonhálózat megépítése
stb. hirdette.
Rimler Pál azonban nem csak
kimagasló tudású erdőmémök,
erdőgazda, de az ország egyik
legkiválóbb vadászati szakembere
is volt. „A z erdőt nemcsak fáiért,
hanem a vadállományért is szeret
te, és mindkettőt egyaránt gon

dozói is. Teljes harmóniában
egyesítette magában az erdészt és
a vadászt. Az. általa ápolt, te
nyésztett és nemesített vadállo
mány Európa-szerte ismertté tette
a Hercegi Hitbizomány vadgazda
ságát is.” Ma már kevesen tud
ják, hogy Rimler Pál trófeái közül
az. egyik, amelynek viselőjét, egy
dámbikát 1923-ban Gyulajon ej
tett cl. súlya 4,07 - 1961-ig világ
rekord volt. A nevezetes trófeát
fiától, Rimler Lászlótól a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum munka
társai 1984-ben megvásárolták, és
látható az állandó vadászati kiállí
táson. Aktívan közreműködött az
1930. évi lipcsei Nemzetközi Va
dászati Kiállítás anyagának össze
gyűjtésében, és ezáltal hozzájá
rult a magyar kiállítási anyag
nemzetközi elismeréséhez.
Tagja, illetve igazgatósági pót
tagja volt az 1917-ben alakult
„Hubertus” Országos Magyar
Vadászati Védegyletnek, majd ké
sőbb alapítója és elnöke a Felső
dunántúli Erdészeti és Vadászati

Egyesületnek. 1933-ban Kapuvár-Égererdőn a Magyar Véreb
Egylet által megrendezett nemzet
közi vérebverseny egyik házigaz
dájaként. november 14-én a ma
gyar határon, ifj. gróf Esterházy
László és Szilágyi Viktor min.
tanácsos mellett ő fogadta az. érke
ző osztrák és német vérebeseket.
Közérdekű munkásságának el
ismeréséről a „Kormányzó Úr
Ófómeltósága” 1929-ben a m.
kir. gazdasági főtanácsosi címmel
tüntette ki.
Rimler Pál azon emberek közé
tartozott, akit ismerői nemcsak
tiszteltek és megbecsültek, hanem
őszintén szereltek is.
„Amidőn a soproni temető most
leiemét magába zárta, hozzátarto
zói, tisztelői és barátai seregén túl
is, bizonyára mely szomorúsággal
hajtották meg ágaikat és könnyez
ve harmatoztak szerelmesének: az
erdő fáinak koronái is.” - mond
ták a búcsúbeszédben.
Rimler Pál 1943-ban hunyt el.
B án yai Jó z se f

S Z O B O R S O R S
Stróbl Alajos. Felvidék szülötte 1856. júni
us 21 én született Kirátyehotán és
B26 bán hunyt el Budapesten, ahol pihen
nek hamvai ma e Amit a festészetben a
felvidéki, nagy kortárs Szinyei Merse Pál
ecsettel mesélt el nékünk a természetről,
art Stróbl Alajos bronzba öntötte és kóba
márványba véste A legismertebb szobor
csoport alkotása a várbeli Mátyás kút mel
len látható, de maradtak még csodálni va
ló köztéri szobrai is. Több műve Szlovákiá
bán. a kistapolcsányi vadászkastély park|á
bán is látható.
A vadászok körében méltán híres kista
poicsányi vadasparkot és várkastélyt egy
koron József főherceg birtokolta A kisebb
vadászkastélyt ugyan később építették, de
Trianon után a főhercegi család elvesztette
birtokait, amelyek a Csehszlovák Államra
szállottak A/ ország új urai hamarosan
úgy gondolták, hogy a várkastély nem
elég klasszicista formájú, és ezért a va
dászkastély mellé a parkba néhány köztéri
szobrot is el kellene helyezni, ha már egy
szer a köztársasági elnök nyári rezidenciá
fává nevezték ki. A köztársaság akkori el
nóke T. G. Masaryk. bizony nagy elószere
tettel látogatta nyári rezidenciáját, és igen
csak megörült a Betlerból áttelepített

szobroknak... A szemet gyönyörködtető
környezetben látható ma is a sebzett, a
végső elmúlással küzdő szarvasbika szobra,
a vadkant támadó kopó és a híres hírhedt
medveszobor
Ezek az alkotások az Andrássy grófok
megrendelésére, századunk tízes éveiben
készültek, és eredetileg Betlérben álltak
. így csupán egyetlen szobor maradi az
Andrássy grófok mauzóleumának kertjé
ben, amely az úrnő kedvenc tacskóját áb

rázolta. Kevesen tudják, hogy a csaknem
két évtizedig hűségesen szolgáló vadász
tacskónak is Stróbl Alajos volt az alko
tója .
A kistapolcsányi medveszobor sorsáról a
szakirodalomban keveset olvashatunk, pe
dig ez is Stróbl AJaios remekművei közé
tartozik Talán azért is. mert a kastélypark
egy nyugodtabb. kevésbé forgalmasabb ré
szén állították fel. míg a szarvas és a vad
disznószobor lobban a yem előtt van

A kastélytól pár percnyi séta után. ott
állhattam a leütött muflonkos teteméből
falatozói hatalmas medve megcsonkiton
szobra élőn.
1991 végén, pontosabban annak is a szil
veszten éjszakáján vandálok, tréfálkozó if
joncok a medve tátolt szádba petárdákat,
robbanóanyagot tettek, amely leszakítona
a csodás bronzszobor orrát és fejének első
részét. A példátlan vandalizmus kapcsán
nemcsak a vadászok és a műalkotásokat
becslő. jó érzésű emberek háborodtak fel,
hanem szinte mindenki Sajnos, a ke
gyetlen, esztelen vandálokat, a .tettesek'
személyéi soha nem derítette ki a rend
őrség
A medveszobor megcsonkításának szil
veszterkor lesz az ötödik esztendeje, ám a
szoborral azóta sem történt semmi. Érkez
tek ugyan kedvező hírek a restaurálásról,
de ottjártunkkor
pjniusban - meggyő
ződhettünk. hogy a szobor torzó maradt és
a szérű alatt vár türelmesen sorsára Talán
a vadászok összefogása segíthetne gyor
san, hogy méltóan emlékezhessünk Stróbl
Alajosra, születésének és halálának jubdeu
mi esztendejében.

Felvidéki Mátyás
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A SARKANTYUS BAK
Fülledt meleg feküdt a rétre, hétágra
sütött az augusztusi nap. A vadász
megtörölte verejtékes homlokát. Hoszszú ujjú zöld inget viselt, védekezve a
rajokban támadó bögölyök, szúnyogok
ellen. Úgy érezte, hogy lába megfő a
combig érő gumicsizmában, de a mo
csaras, selymékes árterületen ezt kellett
viselje. Most nehéznek tűnt a csaknem
üres hátizsák, a vállára vetett drilling is.
Kákával benőtt tavacskához ért, csiz
mája loccsanva merült a sekély vízbe,
jólesóen hűtötte a lábát. Záptojás szagú
mocsárgázbuborékok törtek a felszínre,
aztán két tőkés ruca burrant a magasba
méltatlankodó hápogással. Lekapta vál
láról a puskát, aztán eszébe jutott, hogy
nincs megtöltve, bosszankodva dugott
töltényeket a két sörétes csőbe.
Fűzfabokrok zöldelltek az árterüle
ten, ágaik kozott fennakadt hordalék
csomók jelezték az áradások vízszint
jét. Valamikor vízhozta ágakból, száraz
gizgazból, növényi törmelékből állt egy
ilyen hordalékcsomó. Most szemét,
szenny képezi a zömét. Törött dobo
zok, foszladozó rongyok, állati hullák
maradványai, és mindenütt szakadt fó
liadarabok, tépett műanyag zsákok, tasakok lengedeznek, mint az emberi ha
nyagság, nemtörődömség gyászos lo
bogói. A fűben lépten-nyomon lyukas
olajos, vegyszeres kannák hevernek. A
kiürült permetes alumíniumflakonok
ból van a legtöbb. Van köztük borotva
habos, dezodoros, parfümös, rovarirtó
spray, festékszóró olajozó, és ezer
egyéb különböző nagyságban és színárnyalatban. Vízbe dobva nem süllyed
nek el, a folyó továbbviszi, áradáskor a
partra teríti, a korrózió is csak lassan
végez az alumíniummal, hosszú évekig
csúfítják a rétet.
Nagy olajfoltok úsztak a kiöntés tó
csáinak felszínén, a szivárvány színeit
utánozva, átható szagot árasztottak,
mintha a benzinkút közelében sétálna.
Arrébb csupasz, sárgásvörös foltok ék
telenkedtek a rét dús zöldjében. Vala
melyik eldobott kannából szivárogha
tott ki a mérgező vegyszermaradék, az
pusztította el a növényzetet.
A vadász, a természetjáró azért jön
ide a város betonrengetegéből, hogy a
zaj, a szmog, a stressz elől menekül
jön, de most itt is a szenny, a hulladék,
a vegyszerszag fogadja az ózondús le
vegő, a nyugtató zöld rét helyett. Az er
dőket savas esők pusztítják, porréteg,
korom, gázfelhő fojtogat mindent az
ipartelepek környékén, aztán meg itt a
legalattomosabb láthatatlan szennye

zés, a radioaktív sugárzás. Még most
sem tudhatjuk biztosan, hogy a cser
nobili katasztrófa hosszú távon hány ál
dozatot szed. „A földet nem az őseink
től örököltük, hanem az unokáinktól
kaptuk kölcsön" - mondta Cousteau
kapitány. Igaza van, de ha így folytat
juk, már a gyermekeink is egy óriási
szemétdombon nőnek fel satnyán, be
tegesen.
Vadrucacsapat röppent fel a káka
közül, kétszer dörrent a puska, két tő
kés toccsant a vízbe. Örült a szép dup
lának, oszladozni kezdtek borús gon
dolatainak felhői. Térdig érő vízbe csobogtatva kereste a rucákat. Káka közé
zuhant az egyik, fölötte érett buzogá
nyok hajladoztak, mint a bársonyos
gyász barna gyertyái. Szennyes, foszla
dozó nadrágon hevert a másik, mellet
te egy rózsaszín, kar nélküli baba cso
dálkozva bámulta nagy kék szemével.
Kíváncsian nézegette a tőkéseket, még
dísztelen nyári ruhában voltak, de
mintha sötétebbek, soványabbak len
nének a megszokottnál. Végigsimította
az egyik hastollait, valami ragacsos
anyag tapadt a kezére, megszagolta,
petróleumtól bűzlött. Kedvetlenül pa
kolta hátizsákba zsákmányát. Ezek is
szennyezettek, lehet, hogy a húsuk is
bűzlik, ehetetlen.
Dörrenések szabálytalan sorozata
tépte szét a rét csendjét. Tűz füstje
szállt fel a folyó túlsó partján, a távcső
közel hozta, arrébb gyerekek hasaltak a
fűben. Az ó játékuk volt a durrogtatás.
összeszedtek egy csomó flakont, tüzet
raktak fölé. A hőség hatására a gáz
nyomás felrobbantotta az alumínium
bombákat, nagyokat durranva pörög
tek a robbanás erejétől. Veszélyes gye
rekjáték, de sokszor az unatkozó fel
nőttek, kaszások, pásztorok, horgá
szok is elszórakoznak vele. Sok ilyen
felrobbant flakont talált a folyó men
tén, volt olyan, amit kettészakított a
gáznyomás, másokon nagy lyukat té
pett a robbanás, éles szélű szirmokra
szakadt az oldala.
Telt az idő. nyugodni készült a nap.
Ideje lesz felülni a lesre. Göcsörtös törzsű öreg fűz ágai közé barkácsolták a
lest, olyan volt, mint egy nagy gólyafé
szek. Hosszas várakozásra számítva
kényelmesen elhelyezkedett, aztán
megtöltötte a drilling golyós csövét.
Ravasz, óvatos őz az öreg bak. Meg
várja, míg minden elcsendesedik a ré
ten, csak akkor vált ki valamelyik sűrű
gizgazzal, embermagas csalánnal be
nőtt, szederindával átszőtt rejtekhelyé
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ről. Válogatós, csipegetve legelészik,
mindenből a javát keresi, bejárja a rétet,
biztos eljön a les közelébe is, akkor lótá
volba kerül. Rég vágyott erre a bakra,
selejt őzet többet is lőtt, de igazi trófeás
bakra csak most kapott engedélyt.
Lassan estébe barnult a délután, bár
csak jönne már! Egyelőre csak a szú
nyogok jöttek, ezres rajokban, undok
dünnyögéssel támadtak. Óvatosan
dörzsölte szét az arcára, kezére telepedőket, nehogy a hirtelen mozdulatot, a
tenyér csattanását a leselkedő bak
meglássa, meghallja.
Vörös folt bukkant fel egy fűzfabokor
mellett, mintha a földből nőtt volna ki.
ó az, igazolta a távcső. Erős test, rövid,
vaskos nyak, szürkülő pofa, és a hoszszú, vastag agancs villogó fehérre csi
szolt ágvégekkel. Még messze van,
csak jönne közelebb Megkezdte a szo
kásos legelészést, itt egy virágot, ott
egy fiatal hajtást csípett le, aztán to
vább lépdelt. A les felé tartott, nagyon
lassan, de közeledett. Hirtelen felkapta
a fejét, fülét hegyezve figyelt. A vadászt
kiverte a veríték, meglátott, szimatot
kapott? Végtelennek tűnő másodper
cek teltek el, aztán a bak megrázta a fe
jét, elhessentve a rátelepedett szúnyo
gokat, és nyugodtan folytatta a csipegetést. A vadász megkönnyebbülten
felsóhajtott, most már ő is hallotta az
ütemes, fémes kattogást a folyó felől.
Mi lehet az? Megkésett horgászt hozott
erre a balszerencse? Akkor az öreg rég
elugrott volna. Sovány fiatal bak lépke
dett a folyóparti sóderén. Erősen sántí
tott, lábán minden lépésnél kattant,
zörrent valami. A sérült, beteg vadat
meg kell lőni, ne szenvedjen, ne rontsa
az állományt. Igen, de akkor elugrik az
álombak, sohase látom. Villámgyorsan
cikáztak a gondolatai, aztán döntött, a
sánta bak váll-lapjára helyezte az irányzékot, meghúzta a ravaszt. Hatalmas
ugrásokkal menekült az öreg. Mire mel
lé ért, már nem volt élet a sánta bak
ban. Mindkét oldalán kihasadt, felrob
bantott alumínumflakonba lépett a jobb
hátsó lábával, az rászorult, a szilánkos
éles szélek csontig rágták a húst, nem
tudott szabadulni tőle, sokat szenved
hetett. Ilyen az én trófeás bakom, gon
dolta a vadász, miközben a vékony, rö
vid, gyöngy nélküli agancsot nézegette.
Nem baj, a lábat is kikészíttetem sarkantyústól, és az agancs alá akasztom,
hadd lássák, mit műveltünk a termé
szettel! Az égen hunyorogva kigyúlt a
vacsoracsillag, mintha helyeslően ka
csintana.
Panigay Róbert

EVFORDULONAPTAR
ROVATVEZETŐ: DR. BŐD LAJOS
A HÓNAP LEGRANGOSABB ÉVFORDULÓJA

Szeptember 30. (1971) Az1. Vadászati Világki
állítás zárónapja. A hivatalosan részt vevő orszá
gok (52!) nemzeti megbízottjainak tanácsa e na
pon .Kommunáé* t adott ki. melyben a legmesz
szebbmenőkig eksmeri a WK sikerét, és kószóne

tét lejezi ki hazánknak, a házigazdának. A kiáS
tást és kiséri rendezvényeit a 35 nap alatt 2 mifeó
látogató tekintette meg. (Az V4 évszázados évfor
(Móra tekintettel e rovat írója bizik abban, hogy a
WK-ról ónáló cikk jeienk meg a szakszóban.)

SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL GONDOLJUNK KÉT JELES VAOÁSZRA:
Szeptember 4. 0825) emlékezzünk meg gr. Fór
gách Károly születésnapéra. Ghymesi betokán kor

szerű vadgazdáfcodást vezetett be és ennek ered
ményét 1871-tól I910«g rendszeresen bemutatta az
országos. 1. 1190ben) nemzetközi kiásásokon.
Nevéhez fűződ* a muflon KözépEurópai betelepité
se - ezzel maradandót alkotott napjainkig.

Szeptember 26. (1873) dr. Roth Gyula erdő

mérnök. Kossuth d^as egyetemi tanár születés
napja. Sokirányú erdészeti és kutatómunkája
melett kiváló pedagógus - Sopronban erdészgene
rációk nevelője aki a vadgazdálkodástant a ok
tatta!

HELYEZZÜNK JELKÉPES TÖRETET ELTÁVOZOTT NAGYJAINK SÍRJÁRA:
Szeptember Tjén (1938) Budapesten elhunyt
Friramét Rudolf Isz. 1868) fegyverkonstruktőr, a

FÉG igazgatója 1906-1935 között, több mmt 100
szabadalom otletszerzóje
Szeptember 2-ái (1930) hunyt el Bíró Lajos zoo
lógus és néprajzkutatói Ú| Guinea feftárója.
Szeptember 9. (1993) Nagygyérgy Sándor fotó
művész halálának napja. Talán nem alaptalan az a
büszkeség, hogy a zseniális természet- és ezen be
U (I) vadfotós művész köreinkben a Nimród mel
lett, a Nimród Fotokiubot létrehozva bontakoztatta
ki életművét. A 100 legszebbnek ítélt) képét tar
tabnazó emlékalbum egyetlen vadász polcáról sem
hiányozhatna!
Szeptember 19. (1991) ERwnyt dr. Szederjei
Ákes erdőmérnök. akinek nevéhez fűződik a hábo
ni utáni vadgazdálkodás megalapozása, a vadgaz
dasági kutatások újraindítása, a szakma tekinté
lyének védelme az ú| poktikai környezetben, szak
emberek osszelogója. a trófeabírálat szervezőie a
Fővárosi Álatkert fő^azgatója. mindmáig az egyik
legtermékenyebb szakiról
Szeptember 23. (1983) Elhunyt dr. Fodor Tamás
mezőgazdasági mérnök, ormtoiógus. kynoiógus. az
Állatkert. a Vadbiológiai Kutató Álomás. majd a
Nimród munkatársa.
Szeptember 25. (1971) Elhunyt dr. Mészáros
Kálmán orvos, természetrajzi gyűjtői vadász. Afri
ka kutatói
^
Szeptember a szarvasbika vadászat hónapja. Re
kordbikánk adatéi mögött lássuk a vadgazdálkodás
munkádnak beérett gyümölcsét és a természet
csodálatos alkotóképességét, együtt:
Szeptember 3 áa (1986) Karapancsán új viláf
rekord szarvasbika került terítékre A 15.65 kg
(nagykoronás) agancssúlyú. 271.00 CIC pontos,
páratlan 26-os. 10 éves bika a gyótai rekordagan
csőt a ranglista II. helyére szorította, és elsőségét
1990-ig tartotta is. amáor az 1988 bán eleitett

példáiéként a Börzsönyben egyittmBkédési
megállapodást írtak alá a vadásztársaságok.
Szeptember 29. (1969) A MÉM Erdészeti és Fa
ipari Hivatala - Földes László aláírásával - a vadé
szék létszámának felső (!) határát 26000 fóben
állapította meg. A vadásztársaságok létszámát ezen belül - a MAVOSZ szabályozta.

E HÓNAPBAN A VKE ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ORSZÁGOS VADÁSZNAP IDEJE:
Szeptember 2 áe (1995) zajlottak le a IV. Orszá
ges Vadásznap szakmai kutturáks eseményei.
Szeptember 7. (1994) A III. Országos Vadászna
pet tartottuk meg az egész országban!
Szeptember 18.: Diana napja. A vadászat, a szú

zesség, a Hold istennője a római mitológiában - a
görög Artemis megfelelője - (5 évvel ezelőtt erre a
napra fogalmazódott meg az Országos Vadásznap
megünneplése).

A SZAKOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK FONTOS NAPJAI:

(kétségesen normál) bolgár agancs váltotta
felt
Szeptember 9 én (1967 ben) Lábadén kezdte
meg a magyar szarvas .második fénykoré* nak
mérföldköveként az .Auloch bika* az évtizedekig
tartó fefivelést. Az agancs dr. Studinka László kéz
deményezésére az 871. évi I. Vadászati VilágkiáS
tás jeftépévé vált. 13,85 kg súlyával és 248,38 IP
vei ugyan világrekord minősítést nem kapott, mely
tény mit sem von le értékéből!
Szeptember 9 áe (1968) a Somogy megyei Ga
másén, a Tuskósi Vt. területén E. J. Sdiausberger
világrekord!!) szarvasbikát lőtt. ezzel az 1891es
Szálkán (Tolna m.) eleitett a II. helyre szorult. A
gamási bika agancssúlya 4.70 kg (nagykoponyá
vad, páros 14es. OTBB pontszáma 251,26; mely
197Vben a vdágkiátttáson (tévesen) 249.37 IP t
kapott. Valós pontszáma 250,22 IP ezzel az ehó
szabadterületről származó 250 IP feletti agancs
(1970 ig volt világrekord).
Szeptember 13. (1972) Paul Riegel a Zala megyei
Lentiben 14,80 kg agancssúlyú. 252,98 IP vei ér
tékelt világrekord szarvasáét lőtt. mely 1975 ig
a ranglista I. helyén ált.
Szeptember 14-én (1970) M. Schuster vílágre
kord szarvasbikát lőtt a Zala megyei Lentiben.
Agancssúlya 12,42 kg, pontszáma 251.83 IP l he
lyezését 1 évig tartotta; de az elejtés helyének
nevét azóta jegyzi a vadászaitőrténei.
Szeptember 15. (198D A Somogy megyei Peszta
kovácsi határában, a Gyótai Vt. területén világra
kérd szanrasbüt lőtt W. fttzná A trófea súlyát
14,00 kgbán szavazta meg (!) a Nemzetközi Trófea
bíráló Bizottság, nagykoponyás súlya 16.04 kg volt!
A 269.89 IP val ma a vdágrangfata III helyezettje.
Szeptember 11 (19631 A Mecseki Állami Erdő
gazdaság sellyeí területén F. Ohhg eleitette J l telipános* jelzővel ismertté vált 15,00 kg agancssú
lyú (nagykoponyával) 247.64 IP. szarvasbikát.

Szeptember 1jéa (1973) Hódmezővásárhelyen.
az Életaszenpari Főiskolán vadgazdálkodási
üzemmérnök képzés indult 3 éves tanulmányi
idővel, a nappali tagozaton 20 fő halgatóval. (Ké
sőbb; 1995 tői levelező képzés is folyt.)
Szeptember U n (1969) a MAVOSZ szervezésé
ben 2 hetes íztenyésztő tanfolyam indult Csöng
rádon. hivatásos vadász szakmunkások részére
Szeptember 5-ée (1960-ban) a GödöNői Agrártu
dományi Egyetemen beindult a fakultatív vadgaz

dálkodási képzés; dr. Fábián Gyula, dr. Nagy Emi
és dr. Bertóti István szervezésében.
Szeptember 15. (1970) 144 fő (!) részvételével
Alapfokú Levelező Vadgazdáfcodást Tanfolyam mdúlt Baranya megyében.
Szeptember 25 éa (1958) Mezsgéa bentlakásos
(5 hetes) hivatásos vadásztaiifolyam indult az
FM finanszírozásával, a MAVOSZ szervezésében. A
tanfolyamot Németh János tárást főerdész vezette
végzett 45 fő!

WSTRALHUNGARIA
VADÁSZATSZERVEZŐ
ÉS KÜLKERESKEDELMI KFT.
1122 Budapest. Moszkva tér 21.
Telefon/fax 15&3035.
rádiótelefon 30/404 298

VADÁSZAT 5 FÖLDRÉSZEN
ELSŐRANGÚ VADÁSZATOK, VERHETETLEN ÁRAKON.
AUSZTRIAI IRODÁNK TÖBBÉVES TAPASZTALATA
GARANCIA A KIVÁLÓ SZERVEZÉSRE.
Kínálatunkból;
Kanada: KIVÉTELES LEHETŐSÉG, BEVEZETŐ ÁRON, Ú J ALBERTAI TERÜLETŰNKÖN!

6 vadásznap: 1996. november 13-30.14 szabad hely van)
1 lávorszarvas. 1 vapiti. 2 fehérfarkú szarvas, 2 ószvérszarvas, farkas, faidok, vizivad.
komplett ár mindössze
5450,- USD ♦repülőjegy
A laszkaíSew ard félsziget:

10 vadásznap: 1996. október 15-25. (2 szabad hely van)
és november 4-14. (3 szabad hely van)
1 jávorszarvas, 1 rénszarvas, 1 farkas, 1 rozsomák
14 vadásznap: 1997. május, 1 tengerparti barnamedve

...ÉS SZINTÉN SZAKMATÖRTÉNETI KURIÓZUM:

Vadászattörténeti dokumentum a Magyar Vadász I Rét (az elsít!) lőttek Kézéprigécen. Somogy
1958 szeptemberi számában közölt hír: vaddiu | megyében!

5000.- USD
7000,- USO

TanzéniafZim babw ejBotsw ana:

SZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL - KICSIBEN ÉS NAGYBAN

1966 szeptemberében harmadszor - és egyben
örökre elnyerte az Országos Erdészeti Főigazgató
ság serlegét a Bélmegyeri Nimród Vadásztársa
ság kimagasló szakmai munkájáért.
Szeptember U n (1975) Vallus Pál. a MAVOSZ
elnöke a CIC párizsi közgyűlésén lemondott az
1973 óta a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi
Tanácsban betöltött elnöki tisztéről. (1975ig társ
elnökként folytatta munkáját).

ségek tagságával - az OMW megalakulását. El
nőknek Bánffy Györgyöt választotta meg.
Szeptember 12. (1991) A Soproni Tájegységi Va
dászszóvetség hivatalos kapcsolatot teremtett a
szomszédos (osztrák) Burgenlandi Tartományi Va
dászszövetséggel.
Szeptember 14. (873) A táp vadgazdálkodás
.szomszédfüggőség*, i . térségi szemlélet korai

Szeptember 5 én (1954) a Belügyminisztérium
visszaadta a MAVOSZnak az 1949 ben feliig
gesztett önállóságát. P Horváth István kineve

zett miniszteri biztos után Kiss Árpád ipari minisz
tér lett a szövetség elnöke
Szeptember 7 én (1990) a MAVOSZ Országos
Küldöttgyűlése kimondta a szervezet megszűnő
sétés - az ónálló (!) regionáks, fl. megyei szövet
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5600-7000.- USO
7 napos bivafyszafánk
Zim babwe: 1 vadász♦1 női kísérő részére
6 nap: 1 nagykudu, 1 impala, 1 varacskoskan, 1 duiker
3770 - OEM
8850.- USO
10 nap: 1 kaHerbtvaly. 1 fekete lóantilop
Nam lbialDél A frik a : 1 vadászol női kísérő részére
6 nap: 1 nagykudu, 1 oryx. 1 tehénantilop, 1 varacskoskan
4150.- OEM
6 nap: 1 nagykudu, 1 impala, 1 varacskoskan. 1 kőantilop
3400.- OEM
Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes vadászatokról részletes fefvrlágosrtással
készségesen állunk az érdeklődők rendelkezésére

AZ ELSŐ KÖRRŐL, GYŐRBŐL
Az sem lett volna nagyobb csoda,
ha parázson sétálásra hívta vol
na össze a Győr-Moson-Sopron
megyei FM hivatal az új vadászte
rületek kialakításának clsó nekifutású értekezletet július 30-ára.
Szinte minden érdekelt megjelent
a zsúfolásig telt megyeháza nagy
termében. Ott szorongtak a jegy
zők. a földtulajdonosok képvise
lői. a bérkilövők. a vadásztársasá
gok, az érdekképviselet és az er
dőgazdaság képviselői és más ér
deklődők. Nagy Endre hivatalvezető bevezetője után Gyeginszky Béla vadászati főfelügyelő
részletesen ismertette a felügyelet
által javasolt vadászterület-határo
kat, és azt a több mint tíz szem
pontot is, amelyet a törvény előí
rásai szerint figyelembe kellett
vennie. A feszült csendet végül az
oldotta, hogy a szünetben fölke
rült a falra az alaposan átrajzolt
megyei térkép. Ószintén szólva és
nyersen fogalmazva az egész sen
kinek sem tetszett és a térkép előtt
mindenkinek más jutott eszébe,
mint amit ott látott. A hozzászólá
sok során rövidesen kiderült,
hogy több térségben a földtulaj
donosok már vadászati érdekkép
viseleteket is alakítottak, és ön
kormányzati alapon egy-egy faluközösség zászlaja alá sorakozva
támadták a javaslatokat. Bejelen
tették, hogy az alkotmánybíróság
hoz fordulnak, mert nem látják
érdekeiket megnyilvánulni az ál

taluk „trianoni szellemben” ké
szültnek minősített javaslatban.
Szerintük már a javaslatnál meg
kellett volna kérdezni az érintett
tulajdonosokat. Rövidesen a nap
nál világosabban kiderült, hogy
mindenki a saját szájaíze szerint
értelmezi a törvényt, és azt olvas
ki belőle, ami a pillanatnyi érde
ke. Martin Rezső, a bérkilövők
képviselője a tervezett állami te
rületek, génrezervátumok, védett
területek kialakítása kapcsán ön
mérsékletre szólította fel az álla
mi érdekekért kardoskodókat. Dr.
László Balázs jegyző meglehető
sen heves hangú és kritikus hoz
zászólásában fölhívta a figyelmet
arra, hogy így semmi nem garan
tálja a törvényességet, mert a

földtulajdonosok tulajdona ponto
san nem állapítható meg. egyebek
között azért sem, mert a rész
aránytulajdonok, kárpótlások ki
jelölése aranykoronában és nem
hektárban történt. Ez nem lehet
jegyzői feladat, mert nincs az idő
igényes egyeztetésekre sem pénz.
sem idő nincsen. Alapvető érde
kek ütköznek, mert a tulajdonos a
minél magasabb, a vadász a minél
alacsonyabb bérleti díj fizetésé
ben érdekelt.
Az egyre hevesebb és közbekiabálásoktól sem mentes vita so
rán Schrödl László, az erdőfel
ügyelőség képviselője higgadt
hangon magyarázta cl, hogy ez a
javaslat elsődlegesen szakmai ér
dekeket képvisel, és megtörténtek

NAGYKERESKEDES
Cím: 1M9 Budapest. Kövér Lajos u. 23.
Telefon: 2514222/204. 1831970

ebben az ügyben előírt erdőfclügyclőségi és természetvédelmi
egyeztetések. Ezt követően kifüg
gesztett javaslat alapján kell majd
a tulajdonosi érdekekkel mind
ezeket egyeztetni, amelyre nem
kevesebb, mint 90 nap áll majd
rendelkezésre.
A legkülönbözőbb érdekszférák
ütközése során csupán a vadállo
mány „érdekei” nem kaptak kellő
hangsúlyt, annak ellenére, hogy a
törvény elsősorban és végsősoron
a vadállomány védelmét jelölte
meg alapvető céljául. Egy máris
bizonyos, kemény csaták várhatók
a tízéves szerződések megköté
séig, és az is - ne adja Isten - be
lekerülhet a pakliba, hogy a bíró
sági perek miatt esetleg több terü
letnek évekig nem lesz gazdája.
Addig azonban, amíg jogosult
bérlője nem akad a területnek,
minden kapcsolatos költséget kezeléstől, vadkártól a gépkocsiütközésekig - a terület földtulaj
donosainak kell viselniük tulajdo
ni hányaduknak megfelelően.
Mindezek ellenére hasznos volt a
forró hangulatú tanácskozás, mert
mindenki elmondhatta a vélemé
nyét. Mások nézeteinek megisme
rése nélkül pedig nem várható még úgynevezett kifárasztásos
afapon sem - konszenzus és tarta
mos. értékteremtő vadgazdál
kodás.
-H -

HOGY IS VAIM EZ?
Az új vadászterületek kialakítá
sa - a törvényileg előirt egyez
tetések után - július 31-ig meg
történt. Sokan (a nem bennfen
tesek) kíváncsian várták a pol
gármesteri hivatalok hirdetőtáb
lájára kifüggesztendő új térké
peket.
Ezen naiv honpolgárok azt
gondolták, hogy sok érdekessé
get találnak majd ott és komoly
meglepetések érik őket. Nem is
csalódtak: érdekesség és meg
lepetés van elég, bár Ők talán
nem ilyenekre számítottak.
Mert például mit talál az em
ber az egyik középhegységünk
délkeleti lábánál elterülő vidéket
ábrázoló új vadászati térképen?
Az egyik vadásztársasági terü

letet, melyet az erdőgazdaság
üzemi területétől eddig egy
földrajzi egységek határán futó,
forgalmas közút választott el,
immár átnyúlik azon, mégpedig
egy olyan darabbal bővülve,
melynek egy része régebben ka
tonai lőtér volt. s ahol mellesleg
a szóban forgó középhegység
muflonállománya szokott öszszetömörülni telente. (Mond
hatnánk kissé rosszmájúén: a
hegység angolnájának kikiáltott
vadfaj jövője így végleges meg
oldást nyer...) Persze a korábbi
terület másik végéből lecsíptek
egy részt, hogy mindenki lássa,
mennyire igazságos és méltá
nyos a területkialakítás, azon
ban annak visszacsatolására az

„illetékesek" már bejelentették
igényüket, s az ottani földtulaj
donviszonyokat tekintve sikerrel
is járnak majd.
És micsoda véletlen: az erdőgazdaságtól elcsatolt terület
arányaiban éppen akkora, hogy
nem jelenthet alapot a határ
megváltoztatásának kérelmezé
séhez.
Ha tovább böngésszük a tér
képet, szemünkbe tűnhet a „k ü 
lönleges" vertikális tagoltság
(ehhez hasonló „osztást" leg
utóbb szlovák szomszédaink al
kalmaztak a választókerületek
kialakításánál), amellyel a felső,
vízszintesen tömbként össze
függő erdőgazdasági erdőket
úgy osztották el, hogy azokhoz
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irtl az alsó
képest mindenhol
alsó, me
me ^
zőgazdasági területek kerülje
nek „m egfelelő" túlsúlyba.
És mily döbbenet, szinte az
egész hegység így került felosz
tásra, kivéve egy kiemelt turisz
tikai és népegészségügyi szem
pontok miatt vadászatra, vadgazdálkodásra szinte alkalmat
lan. s még egy „csík n yi" belső
részét. A dolog szépsége még
az is, hogy a „m aradék" belső
erdőkből kiváltó vad által oko
zott vadkár az erdőgazdaságot
terheli majd.
A naiv szemlélődő pedig csak
csóválgatja a fejét: Hogy is van
ez?

Dr. Faragó István

AZ ELSŐ KÖRRŐL, GYŐRBŐL
Az sem lett volna nagyobb csoda,
ha parázson sétálásra hívta vol
na össze a Győr-Moson-Sopron
megyei FM hivatal az új vadászte
rületek kialakításának első nekifutású értekezletét július 30-ára.
Szinte minden érdekelt megjelent
a zsúfolásig telt megyeháza nagy
termében. Ott szorongtak a jegy
zők, a földtulajdonosok képvise
lői, a bérkilövők, a vadásztársasá
gok, az érdekképviselet és az er
dőgazdaság képviselői és más ér
deklődők. Nagy Endre hivatalvezető bevezetője után Gyeginszky Béla vadászati főfelügyelő
részletesen ismertette a felügyelet
által javasolt vadászterület-határo
kat, és azt a több mint tíz szem
pontot is, amelyet a törvény előí
rásai szerint figyelembe kellett
vennie. A feszült csendet végül az
oldotta, hogy a szünetben fölke
rült a falra az alaposan átrajzolt
megyei térkép. Őszintén szólva és
nyersen fogalmazva az egész sen
kinek sem tetszett és a térkép előtt
mindenkinek más jutott eszébe,
mint amit ott látott. A hozzászólá
sok során rövidesen kiderült,
hogy több térségben a földtulaj
donosok már vadászati érdekkép
viseleteket is alakítottak, és ön
kormányzati alapon egy-egy faluközösség zászlaja alá sorakozva
támadták a javaslatokat. Bejelen
tették. hogy az alkotmánybíróság
hoz fordulnak, mert nem látják
érdekeiket megnyilvánulni az ál

taluk „trianoni szellemben” ké
szültnek minősített javaslatban.
Szerintük már a javaslatnál meg
kellen volna kérdezni az érintett
tulajdonosokat. Rövidesen a nap
nál világosabban kiderült, hogy
mindenki a saját szájaíze szerint
értelmezi a törvényt, és azt olvas
ki belőle, ami a pillanatnyi érde
ke. Martin Rezső, a bérkilövők
képviselője a tervezett állami te
rületek, génrezervátumok, védett
területek kialakítása kapcsán ön
mérsékletre szólította fel az álla
mi érdekekért kardoskodókat. Dr.
László Balázs jegyző meglehető
sen heves hangú és kritikus hoz
zászólásában fölhívta a figyelmet
arra, hogy így semmi nem garan
tálja a törvényességet, mert a

földtulajdonosok tulajdona ponto
san nem állapítható meg, egyebek
között azért sem, mert a rész
aránytulajdonok, kárpótlások ki
jelölése aranykoronában és nem
hektárban történt. Ez nem lehet
jegyzői feladat, mert nincs az idő
igényes egyeztetésekre sem pénz.
sem idő nincsen. Alapvető érde
kek ütköznek, mert a tulajdonos a
minél magasabb, a vadász a minél
alacsonyabb bérleti díj fizetésé
ben érdekelt.
Az egyre hevesebb és közbekiabálásoktól sem mentes vita so
rán Schrödl László, az erdőfelügyelőség képviselője higgadt
hangon magyarázta cl, hogy ez a
javaslat elsődlegesen szakmai ér
dekeket képvisel, és megtörténtek

NAGYKERESKEDES
Cím: 1149 Budapest. Kővér Lajos u. 23.
Telefon: 2514222/204. 1831970

ebben az ügyben előírt erdőfclügyclőségi és természetvédelmi
egyeztetések. Ezt követően kifüg
gesztett javaslat alapján kell majd
a tulajdonosi érdekekkel mind
ezeket egyeztetni, amelyre nem
kevesebb, mint 90 nap áll majd
rendelkezésre.
A legkülönbözőbb érdekszférák
ütközése során csupán a vadállo
mány „érdekei” nem kaptak kellő
hangsúlyt, annak ellenére, hogy a
törvény elsősorban és végsősoron
a vadállomány védelmét jelölte
meg alapvető céljául. Egy máris
bizonyos, kemény csaták várhatók
a tízéves szerződések megköté
séig, és az is - ne adja Isten - be
lekerülhet a pakliba, hogy a bíró
sági perek miatt esetleg több terü
letnek évekig nem lesz gazdája.
Addig azonban, amíg jogosult
bérlője nem akad a területnek,
minden kapcsolatos költséget kezeléstől, vadkártól a gépkocsiütközésekig - a terület földtulaj
donosainak kell viselniük tulajdo
ni hányaduknak megfelelően.
Mindezek ellenére hasznos volt a
forró hangulatú tanácskozás, mert
mindenki elmondhatta a vélemé
nyét. Mások nézeteinek megisme
rése nélkül pedig nem várható még úgynevezett kifárasztásos
aTapon sem - konszenzus és tarta
mos, értékteremtő vadgazdál
kodás.
- H -

HOGY IS VAN EZ?
Az új vadászterületek kialakítá
sa - a törvényileg előirt egyez
tetések után - július 31-ig meg
történt. Sokan (a nem bennfen
tesek) kíváncsian várták a pol
gármesteri hivatalok hirdetőtáb
lájára kifüggesztendő új térké
peket.
Ezen naiv honpolgárok azt
gondolták, hogy sok érdekessé
get találnak majd ott és komoly
meglepetések érik őket. Nem is
csalódtak: érdekesség és meg
lepetés van elég, bár ők talán
nem ilyenekre számítottak.
Mert például mit talál az em
ber az egyik középhegységünk
délkeleti lábánál elterülő vidéket
ábrázoló új vadászati térképen?
Az egyik vadásztársasági terü

letet, melyet az erdőgazdaság
üzemi területétől eddig egy
földrajzi egységek határán futó,
forgalmas közút választott el,
immár átnyúlik azon, mégpedig
egy olyan darabbal bővülve,
melynek egy része régebben ka
tonai lőtér volt, s ahol mellesleg
a szóban forgó középhegység
muflonállománya szokott öszszetömörülni telente. {M ond
hatnánk kissé rosszmájúén: a
hegység angolnájának kikiáltott
vadfaj jövője így végleges meg
oldást nyer...) Persze a korábbi
terület másik végéből lecsíptek
egy részt, hogy mindenki lássa,
mennyire igazságos és méltá
nyos a területkialakítás, azon
ban annak visszacsatolására az

„illetékesek” már bejelentették
igényüket, s az ottani földtulaj
donviszonyokat tekintve sikerrel
is járnak majd.
És micsoda véletlen: az erdőgazdaságtól elcsatolt terület
arányaiban éppen akkora, hogy
nem jelenthet alapot a határ
megváltoztatásának kérelmezé
séhez.
Ha tovább böngésszük a tér
képet. szemünkbe tűnhet a „k ü 
lönleges" vertikális tagoltság
(ehhez hasonló „osztást" leg
utóbb szlovák szomszédaink al
kalmaztak a választókerületek
kialakításánál), amellyel a felső,
vízszintesen tömbként össze
függő erdőgazdasági erdőket
úgy osztották el, hogy azokhoz
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képest mindenhol az alsó, me
zőgazdasági területek kerülje
nek „m egfelelő" túlsúlyba.
És mily döbbenet, szinte az
egész hegység így került felosz
tásra, kivéve egy kiemelt turisz
tikai és népegészségügyi szem
pontok miatt vadászatra, vadgazdálkodásra szinte alkalmat
lan. s még egy „csík n yi" belső
részét. A dolog szépsége még
az is, hogy a „m aradék" belső
erdőkből kiváltó vad által oko
zott vadkár az erdőgazdaságot
terheli majd.
A naiv szemlélődő pedig csak
csóválgatja a fejét: Hogy is van
ez?

Dr. Faragó István
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EZ A SZAKUZLET

H U B E R T U S V a d k e r e s k e d e lm i K f t .
MEGVÁSÁROLHATÓ. M EGRENDELHETŐ!
A vadászvizsga hivatalos tananyaga a

VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher. Voere, svájci-német SIG SAUER
és az osztrák Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK.
Hirtenberger lőszerek. Fegyvcrjavitás

V A D Á S Z ISK O L A
(Ár: 4500 Ft áfával)

A M EZ EI NYÚL
(ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)

A M IT A F EG Y V ER ISM ER ET I V IZSG Á N TUDNI KELL

- OLCSÓ B IZO M Á N Y O S FEGYVEREK - VADÁSZRUHÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN -

(Javított, bővített kiadás) (Ár: 600 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük!

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ
Budapest XIII.. Kádár u 3 Telefon; 132-6566

Címünk: 1051 Budapest. Nidor utca 34. TaMon: 111 9608 lél./fax: 131^790

C O

^ftHCTÖMAl *•

LOTTVAD-FELVÁSÁRLÁS
8900 ZALAEGERSZEG. TESKÁNDI U 36. TELEFON ÉS FAX; 92/311-333

Lőttradjátlegmagasabbnapi áronvásároljál
TcrraPrint QQadó

TERMÉSZETI- ÉS VADÁSZATIKÖNYV AJÁNLATA
MEGRENDELHETŐK: 1025 Budapest. Cimbalom utca 6/B.
MEGVÁSÁROLHATÓK: 1134 Budapest. Tüzér utca 43. fszt. 1. (telephelyi
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A ConCorde Travel örömmel értesái a Tanéit Okosokat, hogy levékarység kórt rapéléjegyeladissal bfrift. n ji a n n iJ komplett nűfcaitauraal M utasai rendefctrtsárt V*taat. agyén ts
társasutazások. wbmnt isiét) és neentne utak sarvuésa mellett ^ény u ttt* katorf k it turista.
Aetve kényelmes utarast biztosító busrass osztályú repiWjegyeket sutosturá • világ minden
pontjára és valamennyi légitársaságára.

VADHŰTŐHÁZ KFT.
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Az alábbiakban i/alitíél néhány az aktuális kedvezményei diftételcinkből:
Amsterdam
h ___ 1 ___
Iw W v V J

90 90 0.-

Brusseto
Frankfurt

Aoddand

B 6 000.

35 500.

Anctoraga

W8 240.-

3 5 5 0 0 .-

Buenos A **s

132 000.-

3 6 5 0 0 .-

Cape low n

tc o o o .-

Eónburgh

4 3 3 0 0 .-

Harare

1 D 000.-

lam aca

35 500.-

H onok*

b / 000 -

London

29 800.

Johannesburg

Madnd

3 5 5 0 0 .-

to s Angeles

8 3 000.-

München

2 5 500.

M cnco

Ü /0 0 0 -

N e*

4 /0 0 0 .-

Uiarm

9 0 4 0 0 .-

P íre

35 500.-

New Kort

7 6 0 0 0 .-

Prague

25 000.

Ortando

96 600.-

Stockholm

44 90 0.-

Sydney

85500.

Venee
____
“KW

2 5 000.

lokyo
■ b m A>
M ronto

C 2 700.-

0 9 0 0 ,-

id o o o .-

7 9 00 0.-

A fe a ti á r a ii 3 r e fé W té r i ille té k e t nem ta rta lm a z z á k .

Irodánk nyitvatartási ideje Hétfő-oitórtók 09 00-17 00.
Címünk ConCorde iravel B62 Budapest A/**ssy út
W. 1361630835. 2W 5448. ta« 138163041/

CSOO-ÜOO
66

V.
Vadászfegyverek, gáz és riasztóp«sztolyok. légfegyverek, légpisztolyok, va 
dász sórétes és golyós lőszerek, valam int vadászfelszerelések nagy választékbán kaphatók.

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében
az alábbi könyvek vásárolhatók meg vagy
utánvéttel megrendelhetők:
A vadászati ismeretek kézikönyve
Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony
Kovács György. Heltay István: A mezei nyúl
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Gelvács
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház
Nagygyórgy Sándor: Zsákmány-Prey Beute. fotóalbum
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett
Wentzely Dénes: Üzen az erdő
Wentzely Dénes: Erdőzsongás
Fuchs Antal: Mindörökké

ára:
ára:
ára:
ára:
ára:
ára:
ára:
ára:
ára:
ára:

4000 Ft
580 Ft
290 Ft
340 Ft
1000 Ft
1500 Ft
1200 Ft
295 Ft
580 Ft
850 Ft

C ím ü n k : 1 0 5 4 B u d a p e s t V. k e r ü le t. H o n v é d u . 8 . IV . e m e le t 3 .
L e v é lc ím ü n k : 1 2 4 5 B u d a p e s t, P f. 1 2 0 9

A Z OLASZ RC ÉS N O R M A LŐSZEREK
KIZÁRÓ LAG O S FORGALM AZÁSA
Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537.
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását,
belóvésér. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk címo: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. Te
lefon: 1211 607. Ugyanitt DISZKO NT árusítás. Központi telefon: 342-2586.

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT.-nél
SZEKSZA RD O N - 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.
Telefon: <74) 319-609
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek,
fegyverek bizományi árusítása.
Trófeabírálat fegyverjavítás, belövés vizsgáztatás - távcsőszerelés - fe 
dett lópálya - terep lőtér.
Nyitva tanás.- hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9 12 óráig.

ELŐSZÖR UTAZIK AFRIKÁBA?

©>

KAPITÁLIS VARACSKOS KAN
DÉL-AFRIKÁBAN!
JOHANNESBURGTÓL ÉSZAKRA. DÉL-AFRIKA EGYIK LEGSZEBB
VADÁSZTERÜLETÉN. TRANSVAALBAN. MÁR CSAK EGY SZABAD IDŐPONT
VAN (1996. SZERT. 22.-OKT. 4.) KAPITÁLIS VARACSKOS KANRA
9 TELJES VADÁSZNAP. TRANSZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. VADÁSZKÍSÉRET 2 1
2 VAOÁSZNAK DM 4?20.-/VADASZ. 4 VADÁSZNAK: DM 2660.-/VADÁSZ
TOVÁBBI KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK
KUDU. IMPALA. GNÚ. ORYX. ELAND. HARTEBEEST

SPEC IÁ LIS NYALAVADÁSZAT
DÉL-AFRIKÁBAN
9 NAP. TRANSZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS EGY ELSÓ OSZTÁLYÚ FARMON.
ÚSZÓMEDENCE. NÉMET ÉS ANGOL NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRET
2:1 DM 2840.-/VADÁSZ, 1:1 DM 3561.-/VADÁSZ

N A M ÍB IA
TÖLTSÖN EL NÉHÁNY FELEJTHETETLEN NAPOT A WINDHOEKTÓL
KB 80 KM-RE ÉSZAKKELETRE FEKVŐ OKUJE VADÁSZFARMON!
(CSALÁDOSOKNAK IS KIVÁLÓ HELY) PL 7 NAP.
TRANSZFER. SZÁl 1ÁS. ELLÁTÁS. NÉMET NYELVŰ VADÁSZKÍSÉRET
2:1 DM 1033.-. 1:1 DM 1315.KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:
ELAND. GNÚ. BLESSBOCK. DUIKER. KUDU. ORYX

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

HIVATÁSOS VADÁSZOK,
FIGYELEM!
Kiskereskedelmi boltjainkban 5 % kedvezménnyel
vásárolhatják meg önvédelmi maroklőfegyverüket
és vadászfegyverüket

A VADÁSZAT MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG!
KETTNER NIMRÓD-HAJAS KFT VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
1214 BUDAPEST II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195 197.
TELEFON: 420 5281. 4?0-5?82. 420 5283. FAX: 420-4466

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
a vawszaji im m Hasúin a
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Sörétes. golyós maroklőfegyverek, céllovő pisztolyok különleges
kaliberben is Légfegyverek, gáz- és nasztOpisztotyok nagy választékban
Cngodéfy nélküli, hatástalanított fegyverek, Flóbert-pisztolyok
Vadászati és turisztikai kiegészítő folszoroiések,
eredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek,
le. lőszerek.
Minden héten kedvezményekkel,
meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!]
n kijt y \
CSAK NÁIUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LŐSZEREK
(12. 16. 20 kaliberben) 24. Ft/db
1077 BUDAPEST. W ESSELÉN YI U. 74 TELEFON: 322 4002
NYITVA TARTAS: Hétfő csütörtök: 8 30-17.00. péntek: 8 30-14 30

Továbbra is kínáljuk a PMC lőszereket,
Nikko Striling távcsöveket,
Weihrauch HW 60 J vadászpuskát.
Nagykereskedéseink:
9022 Győr, Apáca u. 14.
Telefon: 961313-040
1045 Budapest, Chinoin u. 20.
Telefon: 379 4339
Kiskereskedelmi boltjaink
Szamuráj Fegyver és Vadászboltok:
9022 Győr, Apáca u. 14.
Telefon: 96/328-876
Szombathelyi kiskereskedelmi boltunk címe
és telefonszáma az alábbiak szerint változott:
Szamuráj Fegyverbolt
9700 Szombathely, Széchenyi u. 13.
Telefon: 06 94/339-336

H Í R E K
ZÖM erdőben, róId mezőben címmel nyílt
Szalánczy Béla állandó fotókiállítása Ercsi
ben, a Sportcsarnok kiállítótermében. A kiál
Irtás naponta 9-től 18 óráig tekinthető meg.

•
A vadászati törvény végrehajtásával kapcsold
tos tapasztalatokat vitatták meg és értékel
ték az OMW székházéban a megyei fővadá
szók augusztus 13-án. Az eddigiek alapján
látható hogy szmte ahány megye, annyiféle
képpen fogtak hozzá az átrendezéshez Az
összegyűjtött tapasztalatokat az OMW
összegyűjtve az FM-nek beterjeszti, ezzel se
gítve a végrehajtási utasítás összeállítását.
Egyre jellemzőbb az .egy falu, egy vadásztár
saság' szervezésének elve. amely elsősorban
a helyi, földtulajdonnal rendelkező vadászok-

Október l>ig látható a Kempmszky Galériá
bán az .Élővilág a művészetben* című kiálli
tás. A tárlaton Kiss Rchárd, Kovrig Miklós.
Meszlényi Attila. Muray Róben. Prihoda Ju 
dit és Sípos István képei vallanak a terme
szét szépségeiről A tártat reggel nyolctól es
te nyolcig tekmthető meg. a belépés díjtalan
Januári számunkban rövid hírként közöltük a
Nimród kiadásával kapcsolatos gondokat A
szerkesztőség kérésére ezúttal arról adunk
hirt, hogy a Nimród Vadászúpágot a Bertels
mann Média Kft. Officina Nova kiadójának
különválásával az Officina '96 Újság és lapki
adó Kft. az eredeti feltételek szerint folytatja
tovább. így a Bertetemann cég magyarországi
lapkiadói tevékenységének megszüntetésekor
jelentkező probléma megoldódon
Gödöllőn szeptember végéig látható a sor
rendben 72. Országos Mezőgazdasági és Élei
miszeripan Kiállítás, amelyen nívós vadgaz
dálkodási kiállítás ts látható A felnőtt napi
jegy 400. a diák. nyugdíjas, katonajegy ára

A T E R M E SZ E I ES EN
ónrvndp^áarot ürdet a VadászKönyvkJub dákok
nak. A pentxeoi sajíi iBfTOöTiBirwtwi mej
* -*l * » t--* ■
I (M M U m A
orokro prom rassa parfaratrw a téma pKjs
vadászai horgászat. ter,tepezés. vadfigydés. termé
szetjárás siti tehet A pályázaton minden magyar
anyanyefcű diák láfempdgánágtói függe^enj). a
korosztályán* megfelelő kategóriában «het tér,
Kategónák:
l » W eves kong
2.
éves kong
3. B ev felett ta tá r: be nemtőkön 24. eletétf
. ■—/ ■u-ittQ *- — fJnLii*jJ - m nrmrrA it r^n • U
* ■tem
eszettoi lapon ernenye* megoroutese a e
netoseq szemű mene«Den szaczeruen .onenpv a
pályamű terjedelme manmumót gépelt teraioterf
(1sóban 60leütés, egy oldaton 30gépelt sor). Egy
-Ml

pályázó több Inai 3 db) írásai s páiyázhat. de az
esefyegyenlőseg erdekebencsak egy djar r^erhec d
Apáházat jekgik Apátyaműekeiénkel feltiniecni a
lefcgéi és a kasgónái. Akszvat meien lezárt, jelgés
boréékbarrkiádéidők bea xzer?őadatar: néit lakcá^}.
születés éKskokáfaneveés cm A pályamunkákel^
bratesát a Vádasztórplto tanácsadó testületének
tagpéól IqelőfTzsűn végzi
A pályázatokat 696 december Ijéq kel bctiden
a Vádász Könyvklub címére: 025 Budapest. Ónba
lomu. M l Ugyanin mnden egyéb Unteben nior
máoót kaphatnak az énJekdtá IteL: 344-20541.
Eredménytárdetésre B97. február ben terűi ser.

260 forint. Családi jegy 0 )0 , állandó napi
jegy 3500, bérlet 6000 forint.

•
Az augusztusi tapasztalatok alapján áltálé
nosnak mondható, hogy az idei tőkésréce
szaporulat jócskán a várakozások alan ma
radt. Ennek okait a szakemberek elsősorban
a kései tavasznak, a kedvezőtlen költési vi
szonyoknak, másodsorban a vizes élőhelyek

H Í R E K
további csökkenésének tulajdonítják A ke
reslet csökkenése miatt egyre kevesebben
réllalkoznak a vadrécék mesterséges tenyész
tésére is.
^
Jó években már 20-a után megszólalnak,
.hangolnak' a bikák. A viszonylag hűvös nyár
miatt az előrejelzések szerint meleg szeptem
berre lehet számítani, így várhatóan nem té
vednek azok a vadászok, akik a iává bögést a
hónap végére várják. Minden lehetőt meg
kell tehát tenni a tarvadcsapatok nyugalma
nak biztosítására, meri csak ott várható
eredmény ahol a nyugalom, takarmány, viz
sokat emlegetett hármas egysége adott.

A Magyar Korongvadász Szövetség
őszi versenyei
Szeptember
21-22. Vaösz háromtusa Országos Bainokság - Sárrét
Kupa Nagyrábt rendező: MKVSZ-Nagyrábéi Vt
28-29 Magyar Kupa III hxMó nyír NK verseny 8abtonfúzfói Korongvadászat 60 korongra, rendező:
MKVSZ-NIKE Se
29. ARG0S? Kupa. Szentendre Vadász többtusa, re*
dezó Kossuth lo&z Egyesület

Október
5 lumnozer Emlékverseny. GődóHi Vadász tóbbtusa,
rendező Pfa P Rt

KeronQVdddsí ví rseny^redmíny pi.
Júfeus 6-7. Ausztria Nagyd*. Schrick. korongvadászat
200 korongra. 130 résztvevő
1. tzzard Davd. GB
178
2. Bayer Emst. A
171
3. lagler WoHgang. A
170
veteranc*
1. Braun Josef. A
8. Dómók László. Vasván SE

150
120

Jálins 13. GyoMMadrtt. Bakonyi István
Elilékverseny, Vadász hároeitnu lóverseny
1. Hegyi János. SELE
SS8

2. Gcsztob Ttot. Szöknek MVS2
546
3. ifj. Fehér József, VTKMSZ-8rowring
528
Csapat
1 Somogyi Erdész lóvész Egyesület
1940
IBerkó J., Farkas M. Hegyi J . Herczeg Ll
2. Vasvári Pál SE
1912
3. Kórósmenü Vt.
1778
Jilw s 20-21. Kaposvár,
Korongvadász Országos Bajnokság.
SEFAG Rt. Nagydlj
08 Oobos József. NEFAG Rt VTKMSZ-Browtwg 175
Iországos csúcs)
2. Ip a* István. SELE
168
3. Nagy Varga Géza. Vasván SE
159
Csapat
08 Somogyi Erdész Lóvész Egyesület .A*
622
IHegyi J„ Herperger I.. Upcsit I., Zsufto B)
2. VTKMSZ Brownng
619
3. Szolnok m. Vadász Szövetség
556
Erdőgazdaságok közötti csapatverseny
1. VAOEX Rt, Székesfehérvár
531
2. SEFAG Rt . Kaposvár
522
3. Zaberdő Rt.. Zabegerszeg
511
Jnlins 27-28. Wiener Nenstadt.
Ausztria. Városi Bajnokság

1. lagler Woifgang. A
Vendégek kategória
1. Oéucano Sebastian. Belgum
2. Nagy Varga Géza. Vasvén SE
8. Nagy Péter. VTKMSZBrovwng
13. Matáncsy Zsolt. SELE
15. Krsztón István. Vasván SE
16. Oőmók László. Vasvári SE

175
174
160
148
138
133
130

Aignsztis 3-4. Magyar Kapa II. forduló,
Hajdúnánás. Korongvadászat 150 korongra

1 Dobos József. NEFAG Rt.-örowning
2. Herperger József. Kossuth Vt.
3. ifj. Fehér József. VTKMSZ Browrwg
Csapat
1. VTKMSZ Browwig
2 Vasván P. SE
3. Kossuth Vt Haydúnánás

133
125
122

A P R Ó H KRD E T É S
HIDETÉSI KEDVEZMÉNYEK:
A Vadászati Kulturális Egyesület
tagjai számára és valamennyi ál
lást kereső számára ingyenes az
apróhirdetés. A vadásztársasá
gok által beküldött halálozási ér
teshések ugyancsak dijmen
tesek.
Tarifáink: az első szó 50 F t
minden további szó, szám 10
Ft+25% áfa.
A hirdetéseket levélben vagy
személyesen, minden hónapban
22-éig szíveskedjenek leadni.

MC 21-as orosz, ontoltő. 12-es söré
tes és TOZ 8 típusú .22-es céllovő
kispuska távcsövei vagy anélkül
sporttársi áron eladó. Érdeklődni: reg
gel
7-től
9-ig,
Simon
F^éter.
82/463-030 telefonon
vagy
a
82/463-011 faxon

Browing aut. 16-oa fegyver eladó.
Angol agyazás, s z ó d állapot, 5 év
műszaki. 100 000 Fi. Érdeklődni:
37/361-016, este.__________________
Kiválóan kotorékozó jagdterner szü
lőpártól kölykök eladók, szeptember
végétől
elvihetők.
Érdeklődni:
06-76/371-777-es telefonon lehet.
Drót szőrű magyar vizsla (szálkás
szőrű típus) kölykök korrekt áron el
adók. Szülők: munkavizsgás, aktívan
vadászó, szuka küllemi bírálaton két
szer kitűnő. Érdeklődni: Bíró László.
2145 Szilashget. Mártírok u. 80.. telefon: 112-7299 (m.helyi).____________

lal. Ajánlatokat ..Hivatás" jeligére a
szerkesztőségbe kérem.____________
Ismerje meg a régi nagy vadászok
írásait, a vadászat klasszikusait! - A
Diana Vadász-Horgász Antikvárium
több száz kötetes anyagából válogat
hat! Címlistát küldünk. Levélcím:
6900 Makó. Zrínyi u. 34.. telefon:
62/411 562 és 413-680____________
Mahindra dzsip. 1993 as. dízel.
15 000 km-rel eladó. Érdeklődni:
Szeged-Szóreg. Makai u. 7. telefon:
62/405-710 vagy 06-20/393-364.
Vadászterületek fölértékelése, üzem
tervezése, vadgazdálkodási szakta
nácsadás bejegyzett szakértőkkel, kiváló referenciákkal. Vadgazda mérnöki
iroda. T.: 60/314-597 vagy 30/314597. 118-9226. fax: 153 0417.

Szarva sbikavadá szati lehetőséget
korosok az ország bármely részén,
megegyezés
szerint.
Telefon:
06-53/376-371.

Eladó FÉG 7 x 6 5 duplagolyós.
8 x 56-os Smidt and Bender céltávcsővel szerelve, váltőcső 7 x 65
R-12-es kai. 6 x 42-es MOM távcső
vel szerelve és 12-es kai bock váltó
csővel. kitűnő állapotban. Érd.:
30/314-597.

60 darab 200-300 gramos őz
agancs együtt és külón-külön hagya
tékból eladó. Érdeklődni a szerkesztóség telefonszámán lehet.___________
Vadgazdálkodási szakmérnök apróés nagyvadas gyakorlattal állást vál

26

Korongdobó gépet hobbi és párcours korongokhoz 18 500 Ft-tól,
könnyű, összehajtható magasle
seket 8900 Ft-tól (♦postakölt
ség) szállít az IMTERMAS K ft
Szárnyas, szőrmés vadra befogó
csapdák gyártása többféle kivi
telben. Telefon: 66/321151, fax:
66/441 029.

Tiszafüreden, a Tisza tóhoz kö
zel egy önálló családi ház két be
járattal, teljes felszereléssel
egész évben kiadó vadászok
nak. horgászoknak vagy üdülők
nek. Igény szerint több lakással
is rendelkezünk. Érdeklődni:
06 20/447 968 vagy tat/fax:
275-2409, 06-59/353-232 üze
netrögzítő.

EGY LEPESSEL MINDIG ELOREBB!
E X K L U Z ÍV VADÁSZBO LT
BU D A PE ST EN !

CÍM : 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2.
Telefon és fax: 153-1726
K Ö Z P O N T : 7400 Kaposvár, Fő u. 40.
Tel. és fax: 82/315-252, 318-954
V A D Á S Z B O L T O K : 7400 Kaposvár, Fő u. 4 a
T el.: 82/318-954, 7500 N agyatád, Piac tér. T el.: 82/352-899
N A G Y K E R E S K E D E L M I R A K T Á R : 7400 Kaposvár,

HASZNÁLT OLASZ SÖRÉTES FEGYVEREK
AKCIÓS ÁRON!

^ZMarttiini
ÉLMÉNY A VAD NYUZÁSA
ÉS BONTÁSA A LEGÚJABB

MARTTIINI

CONDOR
//

■■

TOROKKEL
/

/

PRO BALJA KI ON
KAPHATÓ
A VADÁSZBOLTOKBAN
KÉPVISELET: SUMPI IMPORTŐR
1075 BUDAPEST, MADÁCH I. U. 8. 111/3.

Z aran yi u . 6. T el.: 82/315-538
V A D Á S Z A T S Z E R V E Z Ő IR O D A : 2040 Budaörs,
Szabadság u. 135. Tel./fax: 23-421-244

AKCIÓ! AMEDDIG A KÉSZLET TART
M 98-as golyós vadászfegyver 7 x 64,30-06
M 98 as golyós vadászfegyver 3-9 x 40 céltávcsővel
M 98-as golyós vadászfegyver 3-12 x 52 céltávcsövei

77 500,107 500,149 700,-

M 98 as golyós vadászfegyver Docter 6 x 42 céltávcsővel
159 200,M 98-as golyós vadászfegyver Docter 1,5-6 x 42 céltávcsővel 179 400,M 98-as golyós vadászfegyver Docter 3-12 x 56 céltávcsővel 214 500,-

Á R A IN K A Z Á F Á T IS T A R T A L M A Z Z Á K .

SZAKÜZLETEINK:
Budapest VI.,
Andrássy út 12.
Tel.: 132-3180, 111-5413;
Szeged, Stefánia u. 9.
Tel.: (62) 312-782;

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel.: (72) 313-904;

Gyöngyös, Rózsa u. 2.
Tel.: (37) 311-898;

Tatabánya, Sztráda üzletsor
Tel.: (34) 312-476;

Zalaegerszeg, Tompa u. 1.
Tel.: (92) 313-523;

Miskolc, Király u. 2.
Tel.: (46) 340-040;

Baja, Árpád tér 1.
Tel.: (79) 324-058.

Hettnecé£Ijnrns
N IM R Ó D

Kereskedelmi

*

*

Kft.

VISZONTELADÓINKAT VARJUK A NAGYKERESKEDELMI RAKTARÜNKBAN:
1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937, 420-4938.

