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Mozgalmasak a vadászévek
A kamara, mint köztestület gyökeret eresztettVadásztársaim! Ismét magunk mögött hagytunk egy eszten-

dõt. A mindennapos hajtás mellett úgy elrepült az idõ, hogy
szinte észre sem vettük. Most viszont álljunk meg, de ne csak
egy pillanatra, egy pár jó szóra. Karácsony van, a béke, a sze-
retet, a meghittség ünnepe. 

A tél legnagyobb ünnepe minden nyelven saját nevet kapott,
amely hûen tükrözi, hogy a szót használó népek milyen jelen-
tõséget tulajdonítanak az ünnepnek. A magyar karácsony szó
szláv eredetû, õse a régi szláv nyelvben szereplõ korcsun szó,
amely az újesztendõbe való átlépésre utal.

Tudjuk-e honnan származik a karácsony?! Körülbelül két-
ezer évvel ezelõtt Izrael egyik kis városában, a galileai Názá-
retben élt Mária. Egyik éjjel a leány elõtt megjelent Gábriel
arkangyal, és bejelentette neki, hogy majdan õ lesz Isten Fiá-
nak az édesanyja.

Mária nemsokára férjhez ment Józsefhez. A király bejelen-
tette, népszámlálás miatt vissza kell menniük arra a helyre,
ahol születtek. Késõ este volt, amikor megérkeztek a Jeruzsá-
lemhez közeli Betlehembe. Mária érezte, hogy eljött a szülés
ideje, de már sehol nem volt számukra hely. Végül egy istál-
lóba húzódtak be, s ott született meg a kis Jézus, akit a böl-
csõ helyett a jászolba fektettek.

Egy közeli mezõn pásztorok legeltették juhaikat, amikor
egy angyal jelent meg elõttük, mondván, megszületett a kis
Jézus. Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás meg-
születésének. Amikor meglátták a csillagot a betlehemi istál-
ló fölött, tudták, hogy megérkezett. Térdre borultak a kis Jé-
zus, Mária és József elõtt, és ajándékokkal halmozták el õket.

Barátaim! Öltöztessük ünneplõbe mi is a lelkünket, hogy
ezt tudjuk sugározni családtagjainknak. Halmozzuk el õket
szeretetünkkel, szívbõl jövõ ajándékainkkal. Legyen erõnk
megfelelni a mindennapok kihívásainak, tudjunk szeretet-
ben, boldogságban élni. Babits Mihály a Karácsonyi éneké-
ben ekként fogalmaz: 

„Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjükön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”

Vadásztársaim! Kívánok mindnyájunknak békességet,
örömöt, gazdag karácsonyt és sok-sok vadászsikert a kö-
vetkezõ esztendõben!

Pap Gyula  

Költözzön ünnep a lelkekbe

Országos hírû rendezvények, egyedi kezde-
ményezések, képzések, tanfolyamok, verse-
nyek – felsorolni is sok, mi mindent végez a
Veszprém megyei Vadászkamara. Az év utol-
só napjaiban, Pap Gyula elnököt kértük egy
rövid számvetésre.

– Az Országos Magyar Vadászkamara
Veszprém Megyei Területi Szervezete az
1997. évi XLVI. Törvény alapján köztestület
formájában, az elfogadott alapszabály szerint
mûködik. Az alulról szervezõdõ választásokat
követõen, 1997. december 15-tõl mûködik fo-
lyamatosan a Veszprém megyei Vadászkama-
ra, nyilatkozta Pap Gyula, elnök.

– Mekkora a taglétszám?
– Taglétszámunk, ha kismértékben is, de

folyamatos emelkedést mutat. 2002-ben
2297, 2003-ban 2371, 2004-ben 2393, 2005
szeptemberig 2403 tagunk volt. Ebbõl hiva-
tásos vadász 245, a 70 év felettiek száma 120
körül alakul, és már 50 nõi vadászunk is van.
Örömmel nyugtáztam, hogy a kötelezõ ka-
marai tagság megszûnését követõen Veszp-
rém megyében nem csökkent a taglétszá-
munk.

– A kamara vezetõsége decemberben adott
számot a második négyéves ciklusról. Mit vé-
geztek ez idõ alatt?

– A négy éves ciklus alatt rendszeresen
ülésezett a vezetõség, összehívtuk a küldött-
gyûlést, ahol az éves munkatervet, költségve-
tést és egyéb elõterjesztéseket vitattuk meg.
Rendszeresen részt vettünk az országos el-
nökségi és titkári értekezleteken, ahol aktí-
van képviseltük a megye érdekeit. A vezetõ-
ség folyamatosan újította és bõvítette kap-
csolatait a különbözõ intézményekkel. Több
együttmûködési megállapodást kötöttünk
konkrét feladatokra, például a rendõrséggel,
a Bakonyerdõ ZRt-vel, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságával.  A Veszprém
megyei Vadász Szövetséget egy szintre hoztuk
a kamarával. A Megyei Vadgazdálkodási Ta-
nács munkájában több tisztségviselõnk is részt
vesz. Örömmel tölt el bennünket, hogy a va-
dászok közmegítélése javuló tendenciát mu-
tat. Nagy szerepe van ebben a megyei médiu-
moknak. Ebben a munkában a Veszprém me-
gyei Vadászhölgy Klub tagjai is élen járnak. 

– A törvényes mûködésüket kétszer is ellen-
õrizte az FVM Jogi Fõosztálya…

– … és mindkétszer különösebb elmarasz-
talás nélkül végzõdött a vizsgálat. Dr. Szanyi
András összegzésében az áll, hogy a „törvé-
nyességi ellenõrzés során megállapítható
volt, hogy a Veszprém megyei Vadászkamara
alapvetõen törvényesen mûködik, a ellátja
mindazokat a feladatokat, amiket a jogsza-
bályok a hatáskörébe utaltak”. Megállapítá-
sa szinte szó szerint megegyezik az egy évvel
korábban leírtakkal.

– Szerteágazó tevékenységük közül kiemel-
kednek a köztestületi feladataik. Melyek ezek?

– Ezek közül kiemelném a vadászjegyek
kiadását, érvényesítését, nyilvántartását, el-
számolását. A két ciklus között megtörtént a
vadászjegyek cseréje is. 2004. novemberétõl
átvettük az FVM-tõl a külföldi vadászati en-
gedélyekhez a vadászfelelõsség biztosítás ki-
adását. Törvény szerinti feladatunk az állami
vadászvizsgáztatás. Évente 5–6 alkalommal
mintegy 80–90-en tesznek sikeres vizsgát.
Több éves tárgyalás után elfogadásra került
a fegyvertörvény új végrehajtási rendelete,
amely alapján az állami vadászvizsga része
lett a fegyvervizsga. A vadászfegyverek mû-
szaki vizsgáztatásának 5 évrõl 10 évre törté-
nõ növelésében is jelentõs szerepet vállal-
tunk.

– Vadászaik számos egyéb rendezvényen is
bizonyíthatták rátermettségüket. Miért érezték
ezeket fontosnak?

– Úgy gondoltuk, hogy a kamarai életet –
a köztestületi funkciók mellett – egyéb tarta-
lommal is meg lehet tölteni. Vadászainknak
olyan programokat szerveztünk és szerve-
zünk, ahol gyarapíthatják tudásukat, de akár
szórakozhatnak is. Évi rendszerességgel
megtartjuk a hivatásos vadászok megyei ver-
senyét, valamint részt veszünk az országos
megmérettetésen, ahol szép sikereink van-
nak.  Minden évben megrendezzük a lövész-
versenyt a Kamarai Nagydíjért. 

Évi rendszerességgel megtartjuk a megyei
vadásznapot. Kamaránk fennállása óta két
alkalommal országos megnyitó ünnepséget
rendezhettünk a megyében, amire országos
szinten sem volt példa. A rendkívül sikeres
pápai Agrárexpón rendszeresen részt ve-
szünk, amiért már országos elismerõ kitûnte-
tést is kaptunk.  Úgyszintén hagyományossá
vált a megyei vadászbál. Az országos kamara
minden évben kiadja a vadászati évkönyvet,
melyet mi térítésmentesen biztosítunk tagja-
ink számára. Létrehoztuk a Veszprém me-
gyei Vadgazdálkodásért Alapítványt, mely-
nek keretein belül több vadászt jutalmaz-
tunk a Veszprém megye Vadgazdálkodásért
kitüntetéssel. 

A késõbbiek folyamán szeretnénk az ala-
pítvány anyagi, támogatási lehetõségét nö-
velni.

– Értékes a múlt, de a jövõ is hasonlóan
mozgalmasnak ígérkezik. Beavatna a terveibe?

– A kamarai székházat átépítettük, hivata-
losan is átadtuk. Ma már tehermentes az in-
gatlan, jelentõs vagyonát képezi a megye va-
dászainak. A mindennapos használat során
azt is érezzük, mit kell tennünk azért, hogy
ügyfélbarátabb körülményeket tudjunk biz-
tosítani vadászainknak. Ehhez fedetté kíván-
juk tenni a lépcsõt. Kisebb belsõ átalakítás
nyomán megnagyobbítjuk és barátságosabbá
tesszük a fogadóhelyiséget. Aztán szép foko-
zatosan az irodai berendezést, a technikát is
le kellene cserélnünk.

Még ebben az évben elkészül a székház
melletti parkoló, ami lehetõvé teszi, hogy
több jármûvel tudjunk megállni az épületnél.
Az ehhez szükséges engedélyeket beszerez-
tük, a munka elkezdõdött.

VADÁSZ    KÜRT

További bizalmat kapott a vezetés
A vadászkamara mûködésében a második négyéves ciklusát zár-
ta. Az elmúlt négy év feladatairól, s a közeljövõ tennivalóiról kül-
döttgyûlésen adott számot a vezetés. 

Mivel a tisztségviselõk mandátuma lejárt, a küldöttgyûlésnek
személyi kérdésekben is döntést kellett hoznia. A tagság és a kül-
döttek úgy határoztak, hogy a kamarai vezetõk jól végezték tevé-
kenységüket, ezért bizalmat szavaztak a korábbi tisztségviselõk-
nek. 

Elnök:  Pap Gyula, titkár: Baracskay Lajos, sportvadász alel-
nök: Árvai István, hivatásos vadász alelnök: Sipos Péter. Vezetõ-
ségi tag Szombati József és dr. Mile Imre. Az Etikai Bizottság
elnöke dr. Zsédenyi Imre, bizottsági tagok: Rózsa Gergely,
Keller Gyula, Peer László, Kulcsár Zsolt, Varga Sándor. A Fel-
ügyelõ Bizottság elnöke Láng Gáspár, tagjai: Gulyás Ferenc,
Kozma Tibor.

A küldöttgyûlésen meg kellett választani az országos küldöttek
is, akik a Veszprém megyei vadászokat képviselik az Országos
Magyar Vadászkamara legmagasabb döntéshozó fórumán. Õk a
következõk: Árvai István, Balogh István, Baracskay Lajos, Bíró
Károly, Csuri Lajos, Giczi András, Keller Gyula, Magyar Zoltán,
dr. Mile Imre, Sipos Péter, Szombati József, Pap Gyula, dr. Zsé-
denyi Imre.

Még csak ötéves múltra tekinthet visz-
sza az újkori vadászbálok története,
de egyre inkább beívódik az emberek
(s nemcsak a vadászok!) tudatába. Ez
az a rendezvény, ahol jelen kell len-
ni, a hangulat fantasztikus, az ételsor

kiváló, a mûsor pedig feledhetetlen.
2006. január 21-én lesz a következõ, a
kisjubileumi, ötödik vadászbál,
amelyre minden eddiginél lelkeseb-
ben készülnek a szervezõk. Korábban
olyan vendégmûvészek fordultak meg

itt, mint a Sólymos Tóni, Koltay Ró-
bert, a Defekt duó, vagy éppen
Oravetz Edit, Módry Györgyi helyi
színészek. Az ötödik vadászbálra is
igazi nagyágyút ígérnek, de ennek
személye legyen meglepetés.

Az azonban már biztos, hogy január
21-én ezúttal is gazdag ételsort szerví-
roznak majd a vendégeknek a veszp-
rémi Hemo étteremben, a vadászbál
hagyományos helyszínén. Aperitifnek
Törley Talisman pezsgõt, elõételnek
pedig vadraguval töltött cipót kínál-
nak. Kezdésnek õzhúslevest, vala-
mint fácánragú levest tálalnak. A fõ-
fogás a töltött vaddisznó bajorosan,
illetve a tûzdelt szarvas házmester
módra lesz, amit majd erdei gyümölcs
parféval lehet „elkísérni”. Éjfél után
káposztás, borókás vaddisznóragút
lehet fogyasztani.

A talpalávalót ezúttal is a Rulett
együttes szolgáltatja, így garantáltan
lesz mire „csörögni” a placcon. 

Kezdjük együtt az új évet is!
A megyei vadászbálra már most le-

het jelentkezni a kamara 88-422-298-
as telefonján. 

Jubileumi vadászbál

A hangulatra egyik évben sem lehetett panasz

Pap Gyula: A kötelezõ tagság eltörlésével 
nem vesztettünk tagokat
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A nagy várakozások ellenére eléggé szélsõségesen
zajlott az idei szarvasbõgés, nyilatkozta Vezsenyi
Imre, az FM Hivatal vadászati osztályvezetõje.

A kedvezõ idõjárási viszonyokkal ellentétben
nem a szokásos idõterminusban (szeptember
10–25.) zajlott le a bõgés, hanem kicsit eltolódott.
A mezõgazdaságban a termésérésekkel kapcsolat-
ban ugyanez volt tapasztalható. 

Sajnos a vadásztársasági fõvendégek az évek
hosszú tapasztalatának megfelelõen szeptember
10-25 között érkeztek, mivel ekkor nem volt olyan
intenzív a bõgés, sokan üres kézzel távoztak. Ez
már a második amely a csapadékot tekintve jó év-
nek mondható, ennek ellenére kiemelkedõ trófeá-
jú egyedeket nem sikerült terítékre hozni. Ez alól
szinte csak egy-két vadgazdálkodó mondhatja ma-
gát kivételnek. Egyetlen egy kiemelt gímszarvas
trófea volt az idén, a 12,43 kg-os, amely az  HM
Budapesti Erdõgazdaság Uzsai erdészetének terü-
letén került terítékre.

Tavaly 680 gímbika trófeát bíráltak el, idén (a
november végi lapzártánkig) 715-öt, amelybõl 415-
öt külföldi bérvadász, 300-at hazai vadász ejtett el.
A 715-bõl 11 arany, 72 ezüst, 154 pedig bronz mi-
nõsítést kapott, amit azt jelenti, hogy az érme-
sarány 33 százalékos. A többéves megyei átlag 25-
30 százalék között szokott lenni, így ez az ered-
mény a bérvadásztatási idõszakban jónak tekinthe-
tõ.  Ez az adat annyiban torz, hogy a munka része
most jön (például a selejtezés), így ez az arány
romlik, de Vezsenyi Imre remélte, jelentõsen nem
változik az érték. 

Azok a trófeabírálati szempontok, amik a vad-
gazdálkodási körzettervben meg vannak határoz-
va, továbbra is élnek. A trófeabírálat során ezeket
a paramétereket figyelembe veszik, s minõsítenek
is. Tudni kell azonban, hogy a végrehajtási rendelet
a hibás kilövésék miatt korábban kirótt egyéni
szankciókat eltörölte. Talán ennek az eredménye,
hogy a korosztályokhoz nagyon durván hozzányúl-
tak a gazdálkodók. Ez sajnos pénzügyi kényszer
számukra. 

A vadászati hatóság erre az évre 1274 gímszarvas
kilövését engedélyezte, ebbõl 60 százalék a fiatal,
30 százalék a közép, 10 százalék pedig idõs korosz-
tályból kerülhet ki a megyében. Ettõl a korosztá-
lyos meghatározástól maximum tíz százalékkal (a
meghatározott érték tíz százalékával) lehet eltérni.
A jelenlegi kilövések a megengedettnél nagyobb
arányú eltérést mutatnak, elsõsorban a fiatal (49
százalék) és a középkorosztálynál (39 százalék), az
idõs korosztály (12 százalék) nagyjából megfelelõ.
Mindebbõl az látszik, hogy a középkorú gímszarva-
sokat túlzott mértékben hasznosítják, s ezzel az
eredményes és értékes jövõt veszélyeztetik.  Elfo-
gadhatatlan, hogy tagi vadászatokon meglövik a fi-
atal, nagyon ígéretes egyedeket is, amit korábban
szankcióval büntettek. 

Ez nem a minõségi vadgazdálkodás irányába ha-
tó lépés, pedig pont ez a cél kellene, hogy vezérel-
je a vadgazdálkodókat. Éppen ezért a fõosztállyal
egyeztetve azon gondolkodnak, hogyan lehetne –
akár újabb szankciókkal is – megvédeni az ígéretes
gímszarvas populációt.

Eltûnõben a minõségi vadgazálkodás?
Nem mondható kiemelkedõnek az idei szarvasbõ-
gés, ugyanis a szezon alatt mindössze egy jelentõ-
sebb trófeájú bika került terítékre megyénkben.
Ugyanakkor lõttek egy albínó bikát is, amilyet itt
még nem láttak.

Uzsán 15 év után megdõlt a vadásztársasági re-
kord, nem is akárhogyan. A rekorder agancs az
idei év legnagyobb megyei trófeája is lett egyben.
Egy, a HM Budapesti Erdõgazdaság uzsai erdésze-
tének évek óta visszajáró vendége volt az, aki a re-
korder bikát elejtette.

Az osztrák vendégvadász Kádár István kerület-
vezetõ erdész-vadász kíséretében tartózkodott a
magaslesen, amikor a vadföldön megjelent a gím-
szarvas. A helyiek már ismerték ezt a bikát, elõzõ

évben látták, csak akkor még nem akarták elejteni.
A vendég egyetlen, biztos lövéssel puskavégre hozta. 

A Veszprém megyei Trófeabíráló Bizottság meg-
állapította, a trófea súlya 12,43 kilogramm volt, a
szép nagy agancsot 225,1 pontra értékelték, amely
így aranyérmes minõsítést kapott. A bika életkorát
12 év körülire becsülték. 

Ezzel a trófeával megdõlt az erdõgazdasági re-
kord. A korábbi csúcsot, egy 10,88 kilós bikát sike-
rült túlszárnyalni. Mára az is kiderült, nemcsak
helyben, hanem a megyében is ez volt a legna-
gyobb idei bika.

Hasonló, de mégis különleges élménye volt az
idei szezonban Bathó Tamásnak, az Észak-balatoni
Vadásztársaság tagjának, aki az országban eddig

még nem látott, albínó gímszarvas bikát lõtt Cso-
pak határában

A vadász a Tódi mezõ melletti magaslesen ült,
amikor a szürkületben meghallotta a szarvas moz-
gását, majd hallotta a bõgését. 

Addig várt, amíg meg nem pirkadt. Nem akart
inni a szemének, a bika lábai világosbarnák, a tes-
te viszont hófehér volt. „Szépséghibás” albinó, a
szeme ugyanis nem piros. Korát négyévesre becsül-
ték, de ehhez képest kistermetû volt.

AZ EREDMÉNY VEGYES

Õszi, téli utazásaink alkalmával
szívesen pásztázza szemünk a
hosszan elterülõ, szántóföldek,
gyepek, legelõk nyugalmát. A
végtelen mozdulatlanság azon-
ban meg-megelevenedik és a ki-
emelkedõ rögök megmozdulnak,
odébb totyognak, vagy szárnyra
kapnak: pihenõ, pocokra vadászó
egerészölyvek népes tábora gyü-
lekezik a tarlón, a pocokjárta le-
gelõn. Évrõl-évre önkéntelenül
visszatér gondolatainkba a felis-
merés, hogy milyen szép szám-
mal gyülekeznek egy-egy kiemel-
kedõ táplálkozó területen ezek a
ragadozómadarak. Elõfordul,
hogy utunk során nem is kerül
más ragadozómadár faj a sze-
münk elé. Felmerül a kérdés,
hogy a faj szemmel látható
egyedszám növekedése mögött
milyen érvek húzódnak meg, me-
lyek természetvédelmi védettsé-
gét a továbbiakban is indokolják. 

Közös gondolkodásra szeret-
ném meghívni a Kedves Olvasót.
Az egerészölyv példáján szeret-
ném körbejárni dióhéjban a ter-
mészetvédelmi védettség és a ra-
gadozó madarak állománynagy-
ságának megítélése köré csopor-
tosuló kérdéskört. 

Napjainkban az egerészölyv a
leggyakoribb ragadozó madár,
hazai fészkelõ állománya mint-
egy 20000 pár. Korábban sem
volt ritka faj, de dominanciája
nem volt ennyire kiugró, mint
napjainkban. Ha csak felidézzük
Fekete István Hú címû mûvének
jelenetét, melyben számba vesz-
szük az uhura vágó fajokat, lát-
hatjuk, hogy igen magas fajszám-
mal és egyedszámmal képvisel-
tethették magukat ragadozó ma-
daraink. 

Melyek lehetnek azok a ténye-
zõk, melyek az egerészölyv
egyedszám növekedést okozzák?
Ennek boncolgatásához meg kell
vizsgálni, hogy milyen általános
feltételeknek kell egyszerre érvé-
nyesülniük egy ragadozó madár
sikeres megtelepedéséhez, sza-
porodásához. Szüksége van meg-
felelõ fészkelõ helyre, elérhetõ
távolságban táplálkozó területre
és háborítatlanságra, a zavarás
mértékének minél alacsonyabb
szintjére. Minden fajnak más az a
területigénye, melyen minimáli-
san megtalálja az életfeltételeit.
Nem elég tehát, ha kis területen
érvényesülnek a fenti feltételek,
fontos, hogy kiterjedésükben

megfeleljenek a minimális köve-
telménynek. Továbbá nem elha-
nyagolható, hogy a szóba jöhetõ
élõhelyek, vagy ezek egyes alko-
tói milyen távolságban helyez-
kednek el egymástól. Ha figye-
lembe vesszük, hogy ezek a para-
méterek fajonként, sõt egyeden-
ként is árnyalódhatnak könnyû
elképzelni, hogy nem is olyan
egyszerû ragadozó madaraink
élete.

Annak megítélése, hogy egy
fajból sok vagy kevés egyedet lá-
tunk, nem feltétlenül annak a kö-
vetkezménye, hogy az adott faj
„túlszaporodott”. Az egerészölyv
példájánál maradva, mint min-
den madárfajnak, ennek is egy
meghatározott éves dinamika
szerint alakul az egyedszáma.
Költési idõszak kezdetén csak a
nászrepülõ példányok hívják fel
magukra a figyelmet. A fiókák ki-
repülését követõen, nyáron meg-
emelkedik a megfigyelhetõ egye-
dek száma. Az õszi, téli vonulási,
telelési idõszakban egy részük el-
vonul, azonban állományuk kie-
gészül az északról érkezõ egye-
dekkel, melyek a jó táplálkozó te-
rületeken csoportosulnak.

Napjainkra az élõhelyek szer-
kezete a múlt század elejéhez ké-
pest fokozatosan átalakultak. Az
idõs, többkorú erdõk termõterü-
lete csökkent, ezzel együtt a meg-
felelõ fészkelõ helyek száma is. A
területek hol egyszerûbb szerke-
zetûvé, máshol pedig túlzottan is
mozaikossá váltak. A nagyüzemi
gazdálkodás, az emberi környe-
zet átalakító tevékenység mind
megannyi velejárója oda vezetett,
hogy általánosságban a ragadozó
madarak egyedszámának draszti-
kus csökkenése vette kezdetét. A
felismerés okozta tenniakarás el-
indította a védelmi munkákat,
azonban minden nem pótolható
mesterségesen. A leglátványo-
sabb, leggyorsabb eredmény el-
érésére azoknál a fajoknál van a
legnagyobb lehetõség, melyek
egyedszáma a fészkelõhelyek hiá-
nyában csökken, mivel ezek kise-
gíthetõek a mesterséges fészkelé-
si lehetõségek megteremtésével.
Ezen a felismerésen több hazai
sikeres fajmegõrzési program
alapul. Példaként a vörös vércse
Veszprém megyei állományának
fellendítése említhetõ. Míg egy
évtizede mindössze 20-30 költõ-
párt tartottunk számon, mára
több mint 100 fészkelõ párt isme-

rünk a Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeum telepítési prog-
ramjának köszönhetõen. A fajok
többségének védelme azonban
komplex feladat, mely felöleli a
fenti szükségletek minél sokré-
tûbb biztosítását. Nem elég tehát
a fészkelõ hely védelme a táplál-
kozó terület védelme nélkül. 

Az egerészölyv esetében két
folyamat játszhatott fontos szere-
pet egyedszámának növekedésé-
ben. Tágtûrésû faj lévén elfoglal-
hatta az emberi zavarásra érzéke-
nyebb fajok felhagyott élõhelyeit,
vagy a megváltozott élõhelysz-
erkezet elõnyt biztosított számá-
ra más fajokkal szemben. Nehéz
lenne eldönteni azonban, hogy
melyik folyamat dominált. Vég-
eredményként az egerészölyv sok
helyen csak átvette a valamilyen
okból élõhelyét „elhagyó” erede-
ti predátor szerepét a táplálkozá-
si hálózatokban. Fontos azonban,
hogy csak ott tudta átvenni, ahol
volt mit átvennie az eredeti „tu-
lajdonostól”. Magas egyedszáma
tehát nem feltétlenül párosul
más fajokkal szemben irányuló
kompetícióval. Lehetséges, hogy
csupán a hazai élõhely szerkezet
biztosította fészkelési, táplálko-
zási lehetõségek leghatékonyabb
hasznosítója a ragadozó madár
fajok közül. Ez viszont nem indo-
kolja annak kijelentését, hogy túl
sok volna belõle. Csupán azt je-
lenti, hogy a hazai élõhelyek
többségét az egerészölyv igényei
jellemzik. 

A természetvédelemi szem-
pontú védelem nem csupán a
mennyiségi tényezõt, az egyed-
számot veszi figyelembe – bár
kétségkívül fontos indikátora az
adott fajnak –, hanem lehetõsége-
ihez mérten az ökológiai funkciót
is. Egerészölyveinkre indokoltabb
tehát úgy tekinteni, mint alka-
lmazkodóképes hiánypótlókra,
melyek az élõhelyek adott minõ-
ségéhez mérten ellátják a ragado-
zók, esetlegesen a dögevõk funk-
cionális szerepét. Nem elhanya-
golható az sem, hogy növekvõ
számú gallyfészkeikkel elõsegít-
hetik érzékenyebb, fészkelõhely
hiányban szenvedõ ragadozó-
madár fajok megtelepedését is.
Az ellentmondás ezért csak lát-
szólagos a faj egyedszáma és ter-
mészetvédelmi megítélése között.

Dr. Nagy Lajos
Balatoni Nemzeti Park 

Igazgatóság zoológiai felügyelõ

Az idei megyei rekorder trófea

Bathó Tamás: Az életben egy ilyen bika 
csak egyszer adódik

Miért védjük az egerészölyvet?

Megváltoztak a fegyvertatás szabályai
A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. XXIV. tv. végrehajtására kiadott 253/2004. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 2004. 09. 03-i hatályba lépésével az engedélyesekre vonatkozó elõírások több
pontban változtak.

Meghosszabbítás esetén követendõ eljárás:
A lõfegyver tartására kiadott engedély öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalman-

ként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok is-
mételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmezõ az engedély meghosszabbítását legalább
30 nappal az érvényességi idõ lejártának határnapja elõtt kezdeményezi.

Fontos, hogy az engedély megújításához az új rendelkezés alapján már a kategória adattal ellá-
tott mûszaki tanúsítvány is szükséges.

Egészségi alkalmasság igazolása:
Lõfegyver megszerzésére és tartására engedély csak akkor adható, ha a kérelmezõ személy a kü-

lön jogszabályban meghatározottak szerint a lõfegyvertartáshoz elõírt egészségi alkalmasságát
igazolja.

Tárolásra vonatkozó változások:
A lõfegyvert az engedélyes által állandóan lakott lakásban, ürített állapotban, biztonsági zárral

rendelkezõ lemezszekrényben, illetéktelen személyektõl elzárva kell tárolni.
42. § (3) A 10 darabot meghaladó darabszámú lõfegyver és 1000 darabot meghaladó lõszer, va-

lamint „A” kategóriába tartozó lõfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit
acélráccsal vagy ultraerõs biztonsági fóliával kell ellátni.

Egyéb kötelezettségek:
A lõfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lõfegyvertartási engedélyt ma-

gánál tartani.
Köteles az engedélyes az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplõ adatok és a lõfegy-

ver tárolóhely megváltozását 5 munkanapon belül, a lakóhely szerinti illetékes rendõrkapitányság-
nak bejelenteni.

Köteles a lõfegyverét a lõfegyverek és lõszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni és a
vizsgálatát elvégeztetni.

Ha lõfegyverét eladta, az annak átvételétõl kapott elismervényt, vagy a megszerzési engedély el-
adói igazolását köteles a lõfegyvertartási engedéllyel együtt, az azt kiállító hatóságnak 5 munka-
napon belül bemutatni.

Az a személy, aki lõfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezik, lõfegyverének, va-
lamint engedélyének elvesztését, eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás he-
lye szerint illetékes rendõrkapitányságnak – 3 munkanapon – belül bejelenteni.

Tamásné Rozner Katalin r.szds
osztályvezetõ

Tisztelt Vadásztársak!
Tájékoztatlak benneteket, hogy a Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért Alapítvány az idei

évben a kuratórium döntése alapján az alábbi vadásztársainknak adott emlékérmet és elismerést:
Sütõ István (Badacsonytomaj), Kovács Péter (Veszprém), id. Tóth Tamás (Sümeg), Varga

Zoltán (Nagyvázsony).
Tisztelettel kérek minden vadász barátomat, akinek módja és lehetõsége van az alapítvány

alapvetõ céljainak támogatására (rászoruló vadásztársaink illetve családtagjaik megsegítésére, a
vadászatot hivatásuknak tekintõ fiatal vadászok tanulmányainak elvégzésére) az a következõ
számlaszámra történõ befizetéssel segítse mûködésünket. 

Számlaszámunk:   116OOOO6-OOOOOOOO-12361333
Egyben várjuk javaslataitokat a kitüntetések, támogatások odaítélését illetõen a 2OO6 évre.

Vadászüdvözlettel:                 Kozma Tibor
a kuratórium elnöke
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Kitüntetett vadászaink
Hagyományosan a Veszprém megyei vadásznapon adták át az el-
múlt idõszakban legjobban teljesítõ vadászaink megérdemelt ju-
talmát. Szerencsére most is sokan kerültek a díjazottak köré:
A Magyar Vadászatért érdemérmet Rakk Tamás (Verga Rt. nyu-
galmazott vezérigazgató), a Kamarai Aranyérmet Borbély Sándor
(Rába-Marcal-közi Vadásztársaság), a Nimród érmet pedig Szabó
Ferenc (Ötvös Vt.) vehette át. 
A Hubertusz kereszt arany fokozatát kapták: Capári Róbert (Öt-
vös Vt.), Horváth Dezsõ (Káli Gazdák Vt ), Hegyi János ( Fekete
István Vt), Csöbör Gábor (Marcal-Bitva-közi Vt), Békési Ferenc
(Hajag-vidéki Vt), Fejes Dezsõ, Kiss Vilmos (mind Rába-Marcal-
közi Vt.), Szakxon Attila (Koloska-völgy Vt), Egressy Károly
(Somló-tája Vt.), Szajkó István (Kígyós-menti Vt). 
A Hubertusz kereszt ezüst fokozatát kapták: Id. Mékli László,
Muzsi Stark Irma (mind Káli Gazdák Vt.), Esses Károly (Marcal-
Bitva-közi Vt.), Nagy Géza (Észak-balatoni Vt), Tóth Balázs (Sü-
meg Vt), Németh Dezsõ, Kelemen Attila (mind Hajag-vidéki Vt),
Tóth Zoltán (Koloska-völgy Vt.), Szabó Lajos (Somló-tája Vt),
Hujber Ferenc (Döbrönte-Váralja Vt), Lakatos Ferenc (Kígyós-
menti Vt).
A Hubertusz kereszt bronz fokozatát kapták: Illés József (Káli
Gazdák Vt), Vallner Gyula (Marcal-Bitva-közi Vt), Kriston Lajos,
Bíró István (mind Koloska-völgy Vt.), Brunner József, Szili József
(mind Somló-tája Vt), Zsegraics Pál (Döbrönjte-Váralja Vt)
A Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért emlékérmet Sütõ István
(Káli Gazdák Vt), Kovács Péter (Hajag-vidéki Vt), id. Tóth Tamás
(Kisfaludy Vt), és Varga Zoltán (Dél-bakonyi Vt) vehették át.
A gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett elismerésben ez évben a
Somlótája Vadásztársaság részesült.

Újabb országos kitüntetéssel
gazdagodott Rakk Tamás amúgy
sem kevés elismerés gyûjtemé-
nye. A Verga Rt. nyugalmazott
vezérigazgatója a megyei vadász-
napon vehette át a Magyar Vadá-
szatért Érdemérmet.

Rakk Tamásnak páratlan, trófe-
ákban és elismerésekben egyaránt
gazdag életútja van. Szerencsés
embernek mondhatja magát, szin-
te nincs a világnak olyan égtája,
zuga, ahol ne fordult volna meg,
beszélhetünk akár Európáról, Af-
rikáról, Amerikáról, Alaszkáról. 

Több, mint negyven éve fogott
elõször puskát a kezében, éppen
ezért se szeri, se száma a vadász-
élményeinek, lehet az hazai, vagy
akár külföldi vadászat. Amikor
emlékezetes kalandjairól kérdez-
tük, a bõség zavarával küzdött,
mint négy évtized emlékeit kel-
lett percek alatt átrostálni. Nem
volt egyszerû feladat. Végül kül-
földön horgonyoztunk le.

Minden magyar vadász elõször
Afrikába vágyik, ez alól õ sem
volt kivétel. Kimondhatatlan bol-
dogság volt számára, amikor elõ-
ször, 1980-ban Afrika földjére lé-
pett, ráadásul a balatonedericsi
Afrika Múzeum megteremtõje,
dr. Nagy Endre vendégeként. A
sors kegyes volt hozzá, hiszen
utána még kétszer kijutott a kon-
tinensre, s három nemzeti parkot
járt végig.

Tíz évvel ezelõtt, a tél kezdete-
kor egy Amerikában élõ magyar
vadászbarátjára meghívására járt
Alaszkában, ahol méteres a hó,
36–38 fokot mérnek, persze mí-
nuszban. Nem úszták meg a hó-
vihart se. Innen dolga, vagyis já-
vorszarvas nélkül tért haza, de az
ott tapasztaltakat mélyen õrzi az
emlékezetében. 

Aztán „elõjött” Mongólia,
ahol argalira vadásztak. Ez a faj

a föld legritkább és legnagyobb
vadjuha, a hegyek királyának is
nevezik. 

Rakk Tamás az emlékeit könyv
formájában is feldolgozta, négy
kötetre való élményanyagot írt ki
magából. 

A veszprémi Verga Rt. egykori
elnök-vezérigazgatója úttörõ
szakmai munkásságával is letette
névjegyét, ugyanis õ teremtette
meg hazánkban a zártrendszerû
vadgazdálkodás prototípusát. 

1995-ben kezdték kialakítani a
Mátyás király vadaskertet, ez egy
négyezer hektáros terület, amit
36 kilométer hosszú kerítés véd.
A vadaskert faállománya gazda-

sági szempontból értéktelen,
vadgazdálkodással viszont hasz-
nosítható a terület. Ez a forma
összefér az intenzív vad-gazdál-
kodással, a vadsûrûség sokszoro-
sa annak, mint amit szabad terü-
leten tapasztalni lehet. Az itteni
vadászatok jelentõs bevételhez
juttatják az országot és a fogadó
társaságot is. Meggyõzõdése sze-
rint a jövõt az ilyen vadaskertek
hálózata jelenti, méghozzá 10–12
ezer hektáros méretekben. 

Ezek kialakításhoz azonban
állami segítség is kell, hiszen
csak a kerítés felállítása többmil-
liós tétel, nem beszélve arról,
hogy 5–10 év kell hozzá, mire a

vadállomány gazdasági haszna
jelentkezik.

Nyugdíjba vonulását követõen
nem szakadt el a szakmától, to-
vábbra is hívják tanácskozásokra,
élménybeszámolókra és termé-
szetesen vadászni is. A minden-
napjait azonban ma már elsõsor-
ban a családi vállalkozásban üze-
meltetett veszprémi Tapó Hotel
és Étterem irányítása köti le, ahol
kiváló vad éteksort kínálnak a
vendégeiknek. Rakk Tamás több
évtizedes szakmai életútját, tevé-
kenységét számtalan oklevél, elis-
merés övezi.  Ezek gyûjteménye
idén tovább gyarapodott a Ma-
gyar Vadászatért Érdeméremmel.

Nagysikerû vadásznap
Ezúttal rendhagyó módon, a sümegi Szent Jakab Napok keretében
tartottuk meg a Veszprém megyei Vadásznapot.
A vadászkürt hívó szavára sokan megálltak. A kürtösök a vadászhim-
nuszt fújták, ami ünnepi eseményt jelzett. Az idei évi Veszprém me-
gyei vadásznapot ezúttal Sümegen, a hagyományos Szent Jakab Nap
keretében tartottuk. 

A vadásznapot Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara fõ-
titkára nyitotta meg. Kifejtette, hogy a vadászok csendben végzik a te-
vékenységüket, s az ilyen rendezvények alkalmával mutatják meg titka-
ikat. Sümeg polgármestere, Rátosi Ferenc úgy fogalmazott, a rendez-
vény a borászat és a vadászat közös ünnepe, s mint ilyen, nemes lelkû
embereket hozott össze. Pap Gyula, a Veszprém megyei vadászkama-
ra elnöke arról beszélt, hogy nem egyszerû a borászok, vadászok élete,
de a nehézségeik ellenére tovább végzik a tevékenységüket.
A Veszprém megyei vadásznapok alkalmával hagyományos Szent Hu-
bertus misét ezúttal Nagy Gábor káldi plébános celebrálta. A misét és
a kitüntetések átadását követõen tettek esküt az új vadászok. 
A szervezõk ezúttal is gazdag programot állítottak össze, többek között
volt trófeakiállítás, íjászati-, és szarvasbõgõ bemutató. Csiszár József,
vadászfestõ tárlata is várta a nagyközönséget. Az esemény bebizonyí-
totta, jól megfér egymás mellett a bor és a vadászat. Folytatás jövõre?

Farkas Imre elõször indult a
hivatásos vadászok országos
versenyén, s alig csúszott le a
dobogóról.
A Hivatásos Vadászok VI. Or-
szágos Versenyét a szomszédos
Gyenesdiáson tartották. Az Or-
szágos Magyar Vadászkamara
szervezésében megtartott ver-
senynek a pápai székhelyû
Bakonyerdõ Rt. volt a házigaz-
dája, õk ajánlották fel helyszín-
nek a gyenesdiási lõteret.  

A versenyen erõs mezõny
gyûlt össze, hiszen a megyék leg-
jobb hivatásos vadászai szere-
peltek. Veszprém megyét Farkas
Imre képviselte, aki nem vallott
szégyent. Sõt! Mivel eddig még

soha nem szerepelt országos
versenyen, s negyedik helyezés-
sel mutatkozott be, amivel min-
denkit meglepett.

A résztvevõk egy szakmai
tesztlap kitöltésével „nyitottak”,
majd a vadászokat több feladat
alá vetették: volt trófeabírálat,
lõszer- és fegyver-, növény-, ma-
dárfaj ismeret, valamint lövészet
is szerepelt a programban.

A verseny jó hangulatú, szak-
mailag is hasznos volt a résztve-
võk számára. 

Ez alkalommal a hivatásos va-
dászok eszmét tudtak cserélni,
megvitathatták a vadászattal
kapcsolatos problémáikat, ta-
pasztalataikat is.

Kiváló tevékenységéért, 25 éves vadásztársasági elnöki múlt-
jáért a Kamarai Aranyérem elismerésben részesült Borbély
Sándor a Rába-Marcal-közi Vadásztársaság elnöke. Vele be-
szélgettünk.

A szélmezõi tõzegbányánál üzemvezetõként dolgozott Bor-
bély Sándor, a kollégái között több vadász volt, akik õt is sike-
resen „megfertõzték”. Akkoriban – mindez 1973-ban történt -
csak ajánlóval lehetett valaki tag. Õ is így került a Rába-
Marcal-közi Vadásztársasághoz, ahol egyéves tagjelöltség után
lehetett „teljes értékû” vadász. 1974-ben történt egy csúnya
baleset a területükön, ezért többször is kellett vizsgázniuk. Ki-
tanultuk a szabályzatot, jegyezte meg mosolyogva.

Akkoriban bõséggel volt apróvad a területükön, a közeli Rá-
ba kiváló élõhelyet biztosított a fácán, a fogoly, a nyúl számá-
ra. Annyira nem volt nagyvad, hogy az elsõ disznót a 60-as
évek végén lõtték a keszõi erdõben. Mára megfordult a kocka,
sok a vaddisznó, ennek velejárójaként eltûnt az apróvad, de
szép az õz és a szarvasállományuk is. Idén 30 bikát, 40 õzba-
kot, 150 disznót kell(ett) terítékre hozniuk.

Borbély Sándort 1980-ban megválasztották a vadásztársaság
elnökévé, s a tagok a mai napig megtisztelték bizalmukkal. Ezt
a hosszú idõt csak úgy tudta vállalni, hogy jó szakmai gárda ve-
szi körül, a vezetõség stabil. Az elnöksége ideje alatt kezdték a
fácántenyésztést, évi 2500-3000 darabot neveltek. Ezek egy ré-
szét bérvadásztatták, a tagok is lõhettek belõle, de állomány-
dúsítási célt is szolgáltak vele. Ennek eredményeként a terüle-
tükön feljövõben van a fácánállomány. Idén pihentetik a fá-
cántelepet, aminek anyagi és állathigiéniai okai is vannak,  

A Rába-Marcal-közi Vadásztársaság a megye egyik legna-
gyobb vadásztársasága. 12 ezer hektáron gazdálkodnak, ami-
bõl ötezer hektár összefüggõ erdõterület. Borbély Sándor el-
mondta, a legnagyobb gondjuk a vadkárok rendezése. Jó kap-
csolatot ápolnak a tulajdonosokkal, s mindig igyekeznek meg-
egyezésre törekedni.

Borbély Sándor kedvence a vaddisznó, szívesen jár
lesvadászatokra. Egyik feledhetetlen élménye is ehhez fûzõ-
dik. Egyik társa rálõtt egy vadkanra, amely elfeküdt. Lerakták

a fegyvert, odamentek kizsigerelni, mire kiderült, csak sebzés
volt, a disznó lábra kapott. Futottak, ahogy bírtak, szerencsére
gyorsabban, mint a vadkan.

Az õ legnagyobb vadkanja egy zsigerelt súlyban 210 kilós
óriás volt, 20 centis agyarral, korát nyolcévesre becsülték. Ott-
honában mindenféle trófeát õriz, van aranyérmes bikája, õz-
bakja, vendégként pedig lõtt muflont is. Azt azért fájlalja, hogy
a mai fiataloknak – az anyagi kényszer – miatt térítés nélkül
már kevesebb lehetõségük van trófeás vadat lõni.

A beszélgetés végén elárulta, negyedszázad az elnökségbõl
is sok. Ezt a ciklust még becsülettel végigdolgozza, de aztán át-
adja a stafétabotot a következõ elnöknek. Így is történelmet

írt, keveseknek adatik meg, hogy 25 év elnökséget egyhuzam-
ban a hátuk mögött tudjanak. Neki sikerült. Jó helyre került a
kitüntetés. Hozzátette, az elismerés nemcsak neki, hanem a
tagságnak is szól, az õ támogatásuk nélkül egyetlen elnök sem
tud maradandót alkotni.

Vadászkamaránk Kynológiai Bizottsága vadászkutya munkavizsgát szervez: 

2005. december 29. Tapolca, KPM parkoló 9 óra, és 

2006. január 28.  Tapolca, KPM parkoló 9 óra. 

A sümegiek örömmel fogadták az ünneplõ vadászok megjelenését 
a városban. Nagyszabású nyitóünnepség volt

Rakk Tamás elismeréséhez elsõként Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara fõtitkára gratulált

Negyedszázada a vadásztársaság élén

Borbély Sándor meghálálta a tagság bizalmát, 
amit a Kamarai Aranyérem is fémjelez

Élete a vadászat

Kutyás
vizsga

Éppen lemaradt a dobogóról
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete elkészítette, s az
alábbiak szerint ismerteti a vadászjegyek 2006-
2007 vadászati évre történõ  kiadásának és érvé-
nyesítésének a rendjét, amely az elõzõ évek gya-
korlatának megfelelõ.

Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a ka-
mara irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út
32. sz. alatt lehet.

A vadászjegyet az válthat, illetve érvényesít-
tethet, aki Veszprém megyei állandó lakos.
Veszprém megyei állandó lakhellyel rendelkezõ
sport és hivatásos vadász csak Veszprém megyé-
ben válthat, ill. érvényesíthet vadászjegyet.

A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön
erre a célra készített, UV védelemmel és év-
számmal ellátott, alnyomatos bélyeggel történik. 

A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lõje-
gyzék bemutatását követõen hosszabbítható meg.
A hitelesített új egyéni lõjegyzéket, a kamara a
korábban kiadott egyéni lõjegyzék ellenõrzése és
alá-írása után állítja ki. A 2005 évi egyéni lõje-
gyzék ellopása, elvesztése, megrongálódása ese-
tén, a 2006-2007 évi vadászjegy érvényesítése
elõtt, rendõrségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, il-
letve a megrongálódott irat leadása mellett, eljá-
rási díj megfizetése ellenében azt újra igényelni,
továbbá a bejegyzéseket pótolni kell.

A vadászjegyet és az egyéni lõjegyzéket, a va-
dász, az érvényességük lejárta után öt évig köte-
les megõrizni.

A vadászjegyet minden vadásznak ki kell vál-
tani 2006. február 28-ig, mivel ezután meg kell
küldenünk a megyei rendõr-fõkapitányság ré-
szére a vadászjegyet váltottak listáját. Tekintet-
tel arra, hogy a vadászlõfegyver tartás elõfeltéte-
le az érvényes vadászjegy, aki ezzel nem rendel-
kezik, attól a rendõrség bevonja a fegyvertartási
engedélyét..

A gyorsabb és egyszerûbb ügyintézés érdeké-
ben  kérjük, hogy a vadásztársaságok lehetõleg
közösen érvényesíttessék a tagság vadászjegyeit.

Vadászjegy ára: 10 000 Ft, kamarai tagdíj:
2000 Ft , biztosítás : Garancia Biztosító eseté-
ben, kamarai tagok részére: 1000 Ft. 

Az Országos Magyar Vadász Kamara határo-
zatának megfelelõen, a 70 év feletti vadászok
kamarai tagdíjat (2000 Ft) nem fizetnek. Ezért
kérjük, hogy az összesítõ lapon külön csoportba
hozzák azon vadásztagjaikat, akik 2007. február
28-ig a 70. évüket betöltik.

Az új vadászoknak (akik 2005-ben nem ren-
delkeztek érvényes vadászjeggyel, és azon hiva-
tásos vadászoknak, akik 2005-ben még sportva-
dászként váltottak vadászjegyet, illetve azon va-
dásztársak akik 2005-ben más megyei területi
szervezet tagjai voltak)  elõször részletes tagnyil-
vántartó lapot kell kitölteni  a kamara ügyinté-
zõjénél lehet igényelni. A nyilatkozatot a va-
dászjegy kiváltásakor is ki lehet tölteni, amihez a
következõ adatokra van szükség:

Sportvadászoknak: név, születési hely, idõ-
pont, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány
szám, állampolgárság, fegyvertartási engedély
szám, vadászvizsga bizonyítvány száma, kelte,
mely vadásztársaság(ok) tagja. A nyilatkozatot
személyesen kell aláírni, de más is leadhatja, s a
vadászjegyet kiválthatja. Be kell mutatni a va-
dászvizsga bizonyítványt is.

Hivatásos vadászoknak: az elõzõeken túl szük-
séges: a legmagasabb vadgazdálkodási iskolai
végzettség, oklevél száma, kiállító intézmény ne-
ve, eskütétel idõpontja, szolgálati igazolvány
száma, illetve az, hogy mely más vadásztár-
saság(ok)nak tagja ezen kívül. A nyilatkozatot
személyesen kell aláírni, de más is leadhatja, s a
vadászjegyet kiválthatja. Az iskolai végzettséget
igazoló bizonyítványt be kell mutatni.

Azon vadásztársak részére, akik nem kíván-
nak a kamara tagjai lenni, a vadászjegy kiváltá-
sa, illetve érvényesítése az elõzõeknek megfele-
lõen, de egyénileg történik.  A kamarai tagságot
nem vállaló vadásztársaknak a vadászjegy kivál-
tása elõtt, valamelyik biztosítónál, önállóan kell
megkötni a 2006. március 1. és 2007. február 28.
közötti idõszakra szóló kötelezõ felelõsségbizto-
sítást. Ennek hiányában vadászjegyet kiadni, il-
letve érvényesíteni nem tudunk.

A vadászjegy kiadás ütemezése:

2006 január 09. 09.00 Rába-Marcalközi 
hétfõ Vadásztársaság

10.00 Marcalvölgyi-Sólyom Vt.   
11.00 Takácsi-Malomsok 

Gerencementi Vt.
13.00 Vaszar-Gecse Vt.
14.00 Öregséd Vt.

2006 január 10. 09.00 Csángota Tulajdon. Köz.
kedd 10.00 Wildex Kft.

11.00 Tési Fennsík Földtul. 
Jogközösség

13.00 Bakony-Vad Kft.
14.00 Szabadság Vt. Nagytevel

2006 január 11. 09.00 Döbröntei Váralja Vt.
szerda 10.00 Marcal-Bitvaközi Vt.

11.00 Somlótája Vt
13.00 Noszlopi Vt
14.00 Bakony-Tetõ Szövetk.

2006 január 11. 09.00 Kislõdi Erdõbirt. Társ.
csütörtök 10.00 Hajagvidéki Vt.

11.00 Õsi-Sárrét Vt.
13.00 Északbalatoni Vt.
14.00 Délbakonyi Vt.

2006 január 12. 09.00 Királyi Aranyszarvas Vt.
péntek 10.00 Öregtölgy Vt.

11.00 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
12.00 Dörögdi Medence Vt.

2006 január 15. 09.00 Fekete István Vt.
hétfõ 10.00 Csabrendek 26. Vt. 

11.00 Csigere Tulajd. Köz.
13.00 Kígyósmenti Vt.
14.00 Sümegi Kinizsi Vt.

2006 január 16. 09.00 Sümeg Vt.
kedd 10.00 Tapolcai Medence Vt.

11.00 Káli Gazdák Vt.
13.00 Boncsos Vt.
14.00 Cuhai Vén Róka Vt.

2006 január 17. 09–15 Bakony Erdõ Rt. 
szerda Erdészetei

2006 január 18. 09.00 Királykúti Vt.
csütörtök 10.00 VERGA Rt.

11.00 Balatonfelvidéki
Nemz. Park.

13.00 Ötvös Vt.
14.00 HM Erdõgazd.

Rt. Uzsa

2006. január 19.09.00 Szentkúti Vadász-H. SE.
péntek 10.00 Rákosér Tulajd.K.

11.00 Koloska Völgy Vt.

2006 január 22. 09.00 Csingervölgyi Vt. 
hétfõ 10.00 Tálod Vt.

11.00 Recsekhegyi Vt. 
12.00 Koronás Szarvas Kft.
13.00 Kab-hegy Kht.
14.00 Bakony Környezetvéd.

és Vadg. Vt.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a meg-
adott idõpontban, a nyomtatványokat kitöltve, a
vadászjegyeket sorba rakva érkezzenek az érvé-
nyesítésre, mert az Önök után következõ va-
dásztársaság is szeretne idõben végezni. Ha va-
lamelyik vadásztársaság semmiképpen sem tud
az ütemezett idõpontban jönni, az kérjük hogy
elõre jelezzen, hogy helyette mást hívhassunk. 

2006. január 22. után egyénileg lehet a vadász-
jegyet  érvényesíttetni.

Külföldi vadász felelõsségbiztosítás:
A Veszprém Megyei Vadászkamaránál folya-

matosan kapható külföldi vadászok részére va-
dászfelelõsség- és balesetbiztosítási bélyeg. 

Ára: 1000 Ft/hó. 
A biztosítás kiváltásához szükséges a vadász

neve, állampolgársága, lakcíme, vadászati enge-
dély száma. 

Baracskay Lajos

A jövõ év elsõ napján lép életbe
az uniós higiéniai szabályzat,
amelyhez kapcsolódva készül a
nemzeti szabályozás is. Ennek
kapcsán beszélgettünk dr. Édes
Géza, megyei fõállatorvossal, a
Veszprém megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomás igazgatójával.

Az állategészségügyi ható-
ságnál a vadhús tekintetében is
abszolút prioritást élvez a fo-
gyasztó védelme. Ennek a cél-
nak az eléréséhez mindenkép-
pen biztosítani kell a vadhús
nyomon követhetõségét, illetve
az élelmiszer biztonsági kocká-
zatának minimálisra csökken-
tését. E a két célnak az elérésé-
ért a szolgálat mûködtetni fog-
ja mind az uniós, mind a tagor-
szági ágazati szabályozás jogi
kereteit, nyilatkozta dr. Édes
Géza, megyei fõállatorvos.

A jövõ év elsõ napján lép
életbe az uniós higiéniai sza-
bályzat. Az idei esztendõ az er-
re történõ felkészülés jegyében
telt. Ennek keretében az állat-
egészségügy szolgálat a vadász-
kamarával, illetve a vadászati
hatósággal együttmûködve
megszervezte és végrehajtotta
a képesített vadhúsvizsgálók
képzését. Ez Veszprém megyé-
ben nyáron illetve kora õsszel
történt. A tanfolyamon levizs-
gázott hivatásos vadászok

munkája, tevékenysége elen-
gedhetetlenül szükséges az el-
sõdleges húsvizsgálatot végzõ
hatósági állatorvos fogyasztha-
tósági döntéséhez. Ennek a te-
vékenységnek a dokumentálá-
sa az úgynevezett vadkísérõ

jeggyel történik, melynek ada-
tait felhasználva hozza meg az
állatorvos a fogyaszthatósági
döntést. 

A vadkísérõ jegy kiadásának,
felhasználásának részletes mû-
ködtetésének a feltételeit no-
vember végén Veszprémben
egyeztették az Országos Ma-
gyar Vadászkamarával, az Or-
szágos Vadászati Védegylettel,
illetve a Vadtermék Tanács el-
nökével és titkárával. A felek a
megbeszélés során megegyez-

tek abban, hogy a fentieket
2005. december 1-vel beveze-
tik. Ennek érdekében vala-
mennyi vadászatra jogosultat
meghívták a vadászkamarához,
ahol a mûködtetést részleteibe
menõen átbeszélték, ezt köve-

tõen pedig kiosztották a vadkí-
sérõ jegyeket.

Az elõzetes vadhúslátó tan-
folyamot 149-en végezték el. A
vadászok sikeres vizsgát tettek,
bizonyítványt és regisztrációs
számot kaptak. 

A névsoruk megtekinthetõ a
kamaránál, a vadászati ható-
ságnál, és az állategészségügyi
állomáson is.

A nagy igényre való tekintet-
tel a közeljövõben újabb tanfo-
lyam szervez a kamara.

VADÁSZ     KÜRT
A VESZPRÉM MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA
Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Baracskay Lajos, Békefi József, Pap Gyula. Felelõs
szerkesztõ: Békefi József. Felelõs kiadó: Pap Gyula, vadászkamarai elnök. Készült a Skicc
Reklámstúdió Kft. gondozásában. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Csererdõ 6/A
Vadászati Információs Portál: www.vadasz.info.hu

A vadhúst szakembernek látnia kell

Nagy érdeklõdéssel zajlott a tanfolyam a kamaránál

Vadászjegy kiadás


