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VADÁSZ    KÜRT
Kívül belül megújult a vadász-
kamarai székház, amely lehetõ-
vé teszi a korszerû munkavég-
zést, valamint a kamarai tagok
által igényelt szolgáltatások biz-
tosítását.
Veszprém megye vadgazdálko-
dási tevékenységét a legjobbak
között említik az országban. Eh-
hez az elismeréshez a megyei
vadászkamarában végzett mun-
ka is hozzájárult. A tisztségvise-
lõk mindenféle anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül végzik a rájuk bí-
zott feladatokat, ennek köszön-
hetõ, hogy hat éve, az országban
elsõk között költözhettek saját
székházba.

A tagok és az elnökség áldo-
zatvállalásának eredményeként
az elmúlt tíz évben mintegy hat-
vanmillió forintot tudtak fejlesz-
tésre, beruházásra költeni, tájé-
koztatott Pap Gyula kamarai el-
nök. A bérelt irodát hat éve cse-
rélték saját székházra. Miután
belakták az épületet, jobbító be-
ruházásokon kezdték törni a fe-
jüket. Az alsó szinten összenyi-

tottak két helyiséget, kialakítot-
tak egy kisebb tanácstermet,
ahol tanfolyamokat, képzéseket,
vizsgákat lehet tartani. Szintén
elkészült az épület melletti par-
koló.

Tavaly szemre is tetszetõs kül-
sõ változáson ment keresztül a
Veszprém Megyei Vadászkama-
ra székháza. A korábbi lépcsõ-
feljárat teljesen védtelen volt,
esõ verte, a hóban, sárban bal-

esetveszélyes volt, ezért döntöt-
tek az átépítésérõl. A feljáratot
zárttá tették, ennek következté-
ben a székház arculata is meg-
változott. Ezzel együtt nagyobb
ügyfélvárót alakítottak ki, a két
kisebb irodából egy nagyobbat
hoztak létre. A vendégszobát
szintén felújították. Pap Gyula
hozzátette, a fejlesztéseket idén
is folytatták. Az új külsõhöz
megfelelõ technika hátteret biz-
tosítottak, kicserélték a bútoro-
kat, a számítástechnikai beren-
dezéseket.

Az elnök leszögezte, mind-
ezekkel a lépésekkel megterem-
tették a kamara anyagi bázisát, a
korszerû munkavégzés lehetõsé-
gét, valamint a kamarai tagok ál-
tal igényelt szolgáltatások biztosí-
tását. Miután a bázis adott, a kö-
vetkezõ években a szakmai mun-
kára kívánnak nagyobb hangsúlyt
fektetni. Ha tagok ezután is úgy
állnak a szervezet mögé, mint tet-
ték ezt eddig, akkor továbbra is
szép jövõje lesz a Veszprém me-
gyei vadászkamarának.

Teljesen megújult a székház

Legszebb és legbensõségesebb ünnepünk a karácsony. Ilyenkor van igazán alkalmunk
arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk. Az ünnep lehetõséget nyújt
arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk, s elmélkedjünk.
A gondosan elõkészített ünnep testi-lelki feltöltõdést, a családtagok összekovácsolódá-
sát, örök életre emlékezetes, boldog perceket jelenthet, amit szeretteinkkel élhetünk át.
A karácsonyt évente csak egyszer csodálhatjuk, csak egyszer készülhetünk rá. Ez al-
kalommal - csak egyszer - élhetjük át a misztériumát: a boldogságot, a szeretni tudást,
a másik felé fordulást, az ajándékozásban és az emlékezésben tetõzõ békés, meghitt
ünnep varázsát. 
Az összetartozás, az egymás iránti szeretet és felelõsség határozzák meg napjainkat. Bé-
kességben és harmóniában töltjük a szeretet ünnepét. 
Az újév közeledtével hajlamosak vagyunk fogadalmak, nagy elhatározások megtéte-
lére, pedig elég lenne, ha megértõbbek, türelmesebbek lennénk egymással és így nyu-
godtabb, boldogabb életet élhetnénk. 
Az ünnepek azért is csillogóak, hogy fényükben lássuk meg önmagunkat, s a másikat.
Ennek jegyében kívánunk minden vadásztársunknak békés, szeretetteljes karácsonyt,
és vadászélményekben gazdag új esztendõt!

A szeretet ünnepére

Kívül-belül megújult 
a kamarai székház

Minden rendben
Nem az elsõ törvényességi felügyeleti vizsgálaton van túl a Veszprém megyei Vadászkama-
ra, de akárcsak máskor, most sem találtak szabálytalanságot a szervezet mûködésében. Ez-
úttal is az FVM Jogi Fõosztálya végezte a Veszprém megyei Vadászkamara törvényességi
felügyeleti vizsgálatát. Az ellenõrzés alá vont idõszak 2006-tól napjainkig terjedt. Az eljá-
rás során áttekintették a területi szakbizottságok mûködését, a küldöttértekezletek, az osz-
tályülések szabályosságát, a vezetõség munkáját, az elnök, a titkár, az elnökség feladatait
és tevékenységét.

A vizsgálat megállapította, hogy a Veszprém megyei Vadászkamara törvényesen mûkö-
dik, mindenkor ellátja azon feladatait, amit a jogszabály a hatáskörébe utalt.

Elcsitultak a kedélyek, így ma már kizárólag a szakmai munkára koncentrálnak a me-
gye vadgazdálkodói. És ez így van rendjén.
– Az elmúlt két évben az üzemtervi ciklus lejárta, a vadászterületek átalakítása kapcsán forrongott a me-
gye vadásztársadalma. Akkor úgy gondoltuk, meg kell teremteni a lehetõségét annak, hogy kizökkenve a
hétköznapokból tisztázni lehessen a vélt vagy valós sérelmeket. Erre volt jó a tavalyi, a bakonyi Odvaskõ
Hotelban tartott elsõ vadászati fórumunk, amit mi csak egyszerûen békítõshow-nak hívtunk. 

Pap Gyula vadászkamarai elnök hozzátette, jó volt együtt látni azokat, akik korábban még torzsalkod-
tak, de Odvaskõn békejobbot nyújtottak egymásnak. Az elváláskor, a kézfogásokból érezhetõ volt, hogy
a tavalyi fórum többet nyújtott, mint tervezték. Sejthetõ volt, hogy a rendezvény lesz utóélete. Nem lepõd-
tek meg, amikor a vadásztársak elõálltak a kérdéssel: mikor lesz az idei fórum?

Az elnök örömének adott hangot, hogy idén már ismét a komoly szakmai munka került elõtérbe, így a
megye vadásztársadalma visszanyerte vezetõ helyét. A vadgazdálkodási tevékenység terén az országban a
harmadik-negyedik helyen jegyzik megyénket. Szerinte akár még jobb eredményeket is tudnának produ-
kálni, de csak a 2400 kamarai taggal együttesen. A közös célokért érdemes tenni, áldozatokat hozni.

Nemzetgazdasági szempont-
ból a vadászat fontos ágazat,
turisztikai, sport, környezet és
természetvédelmi jelentõsége
van.
A Veszprém megyei Vadászka-
mara vadászati fórumának fõ-
védnöke Gõgös Zoltán volt. Az
FVM államtitkára kifejtette, a
vadászatnak komoly szerepe
van természetvédelemben, tu-
risztikában, sportban. Az er-
dõk védelme érdekében fontos
feladat hárul a vadászokra, hi-
szen õk tartózkodnak legtöb-
bet a területen. Sokan mûve-
lik, s értékes tevékenységet vé-

geznek – éppen ezért kiemelt
ágazatként kezelendõ.

A kirobbant pénzügyi válság
az eddigieknél is nagyobb ver-
senyre ösztönzi a szereplõket,
s ez igaz a vadászturisztikai kí-
nálatokra is. 

Hazánknak a termálvizek
mellett a vadászat a másik
olyan lehetõsége, amellyel a
tehetõsebb vendégek célozha-
tóak meg, s ezt nem szabad ki-
aknázatlanul hagyni.

Gõgös Zoltán a vadászok ál-
tal elérhetõ pályázati lehetõsé-
gekrõl is átfogó tájékoztatást
adott.

A lõtt vad élelmiszer
Stratégiai ágazattá vált az élelmiszer, ezért a vadhússal kapcsolatos jogszabályok is szigorodnak.
Minden vadászatra jogosult számíthat ellenõrzésre. 
A megyei fõállatorvos Dr. Édes Géza az odvaskõi tanácskozáson bejelentette, november elején az
Európai Bizottság elfogadta Magyarország sertéspestis mentesítési tervét, ennek hozadékaként az
I-es kategóriába sorolta hazánkat. Ez a sertéstartók körében örömhír. Az állategészségügy terüle-
tén úgyszintén, viszont nagyon erõs monitoring kötelezettséget is ró rájuk. Ez azonban már érinti a
vadgazdálkodókat is, hiszen az uniós (illetve a hazai) rendelet a sertésfajok közé sorolja a vaddisz-
nót is! A vadászat átstrukturálódása folytán egyre több tenyészkert jelenik meg, amelyre különösen
kiterjed majd a figyelmük, onnantól kezdve, hogy tenyészállatot kívánnak bevinni a területre.

2008. szeptember 1-én életbe lépett XXXXVI. törvény az élelmiszer láncról és annak felügyele-
térõl. Ez a jogszabály szigorúan deklarálja, a vad élelmiszer, s mint élelmiszer elõállító, illetve for-
galmazó megjelenik a vadászatra jogosult is. Ez azzal jár együtt, hogy a törvény élelmiszerre vonat-
kozó elõírásai maradéktalanul vonatkoznak a vadásztársaságokra is! 

A fõállatorvos arról is tájékoztatott, hogy aláírásra vár az új vadhús rendelet. Ennek értelmében
az elejtõ csak a vadhúsvizsgáló vizsgálata után viheti haza a vadat. A nyomon követhetõségi-, illet-
ve az élelmiszer biztonságra vonatkozó szabályok betartása prioritást élvez.

Az új rendelet egyes passzusai 2010. március 1-tõl lépnek hatályba, hogy megfelelõ felkészülési
idõ álljon rendelkezésre. Akkortól csak egy szám szerepel a vadon, a vad kísérõjegy száma, ez lesz
egyben a nagyvad azonosító is.

Szent a béke

Az elhangzottak nagy érdeklõdést váltottak ki

Fontos ágazat a vadászat

A vadászati fórum fõvédnöke
Gõgös Zoltán volt 

(jobbján Pap Gyula 
vadászkamarai elnök)
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A kor megváltozott kihívásainak
megfelelõ megállapodást kötött
egymással a megyei rendõr-fõ-
kapitányság, a megyei vadász-
kamara és a megyei vadászszö-
vetség.
A megállapodó felek abból in-
dultak ki, hogy a most rögzített
együttmûködésükben rejlõ lehe-
tõségek kiaknázása hatékonyab-
ban szolgálja jogszabályok be-
tartását, a vadászattal összefüg-
gõ jogsértõ cselekmények meg-
elõzését, felfedezését, az orvva-
dászat visszaszorítását, a kör-
nyezet és a természet védelmét. 
A vadászati célú lõfegyver meg-
szerzésére és tartására vonatko-
zó rendelkezéseket az Európai
Unió koncepciójával összhang-
ban lévõ, lõfegyverekrõl és lõ-
szerekrõl szóló törvényt 2004-
ben hozták. A vad védelmérõl, a
vadgazdálkodásról és vadászat-
ról szóló 1996-os törvény végre-
hajtási utasítását 2004-ben adta
ki a szakminisztérium. A jelenle-
gi megállapodás jól szolgálja a
jogszabályok megyei érvényesí-
tését.

A Veszprém Megyei Vadász-
kamara gondoskodik arról, hogy
a vadásztársaságok az éves ter-
vükrõl (különösen a társas vadá-
szatok idõpontjáról, helyérõl és
a vadászatvezetõk személyérõl)
tájékoztatják az adott területivel
érintett rendõrkapitányságot. A
Kamara és a Szövetség segítik a
rendõrséget abban, hogy a vadá-
szattal kapcsolatos jogsértések
rendõrségi vizsgálatában, a szak-
értõk, szaktanácsadók vélemé-
nye soron kívül eljusson a ható-
sághoz. A kamara a megyében
területtel rendelkezõ vadásztár-
saságok legfontosabb adatait fo-
lyamatosan frissítve adja tovább
a rendõrségnek. A fegyvertartási
engedélyekhez kötõdõ rendõr-
ségi feladatokat segítendõ, a ka-
mara a jövõben értesíti a rend-

õrséget a vadászjegy visszavoná-
sáról, hivatásos vadászok eseté-
ben a kamarai tagsági viszony
felfüggesztésérõl, vagy megszün-
tetésérõl, ennek ugyanis a va-
dászjegy visszavonása a követ-
kezmény. A kamara arról is ér-
tesíti a rendõrséget, ha bevonják
a hivatásos vadász szolgálati
naplóját és jelvényét, illetve
szolgálati igazolványát. 

A helyi rendõrkapitányságok
a jogosulatlan vadászat vissza-
szorítása érdekében együttmû-
ködnek a vadásztársaságokkal,
ellenõrizni fogják a közúti és
más közbiztonsági ellenõrzések
során az azonosító jel használa-
tára vonatkozó elõírások betar-
tását. A rendõrség munkatársai
a gépjármûben talált vadhús
eredetének, a szállítás jogszerû-
ségének igazolását minden eset-
ben meg fogják követelni. Jog-
szerûtlen elejtés vagy a vadhús
jogosultat, elszállítandó a lefog-
lalt vadat. A felek együttesen
vállalják, hogy a rendõri intézke-
dések jogszerûbbé tétele érde-
kében közösen útmutatót készí-
tenek a vadhús jogszerû birtok-
lásával, illetve szállításával ösz-
szefüggõ elõírásokról, a jogszerû
birtokban tartás igazolásának
módjáról. A felek a jövõben az
engedélyeseket is érintõ fonto-
sabb információkról az elektro-
nikus és az írott sajtón keresztül
közös tájékoztatást, felhívást je-
lentetnek meg.

A megállapodást a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság
részérõl dr. Bolcsik Zoltán rend-
õr dandártábornok, fõkapitány,
az Országos Magyar Vadászka-
mara Veszprém Megyei Területi
Szervezete részérõl Pap Gyula
elnök, a Veszprém Megyei Va-
dászszövetség nevében pedig
Baracskay Lajos megyei fõva-
dász látja el kézjegyével a doku-
mentumot.

Együttmûködés a rendõrséggel
Idén is zajos sikert aratott a
Veszprém megyei vadásznap,
amely a pápai Szent-György-
napi Agrárexpo szerves részévé
vált az elmúlt években, sõt – bát-
ran kijelenthetjük – a rendez-
vény leglátogatottabb eseménye.

A megye vadásztársadalma már
nem készül különösebb izga-
lommal a megyei vadásznapra,
mint elsõ alkalommal. A drukk
elmaradt, de a színvonal egy
cseppet sem kopott azzal, hogy
a megyei vadásznap a pápai
Szent-György-napi Agrárexpo

szerves részévé vált az elmúlt
években.

A vásári látogatók ezúttal sem
csalódtak. A Veszprém megyei
vadásznapon közönségcsalogató
programok várták az érdeklõdõ-
ket. A vadásznap a szokásoknak

megfelelõen Hubertus misével
kezdõdött, amelyen együtt
imádkoztak civilek és vadászok.
A nap során vadászkürt-, va-
dászkutya- és vadászíjász bemu-
tatókat egyaránt tartanak, nagy
siker mellett. A Diana Vadász-
hölgy Klub tagjai ezúttal is külön

készültek, fiataloknak vadászto-
tót és rajzversenyt is szerveztek,
ez utóbbit a tízéves veszprémi
kislány, Zimán Noémi nyerte.
Hagyomány az is, hogy ezen a
rendezvényen ismerik el az el-
múlt években legjobb teljesít-
ményt nyújtó, a legtöbb munkát
végzõ vadásztársak tevékenysé-
gét. A trófeabemutató kereté-
ben ezúttal is mutattak egzoti-
kus trófeákat, így itt is tolongott
a tömeg.

A legnagyobb attrakció évek
óta a vadfõzõ verseny. Idén 17
vadásztársaság nevezett a ver-
senyre, s jobbnál jobb finomsá-
gokkal rukkoltak elõ. A zsûri
döntése értelmében a legjobb
étket a Takácsi-Malomsok Va-
dásztársaság készítette, õzrag-
ulevest. Második lett a
Hertelendy Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület firenzei
szarvasraguja, harmadiknak „fu-
tott be” a Tapolca-medence
KKE vaddisznópörköltje. A fõ-
zõversenyen elinduló csapatok
remekeirõl a nagyközönség is
véleményt mondhatott, oly mó-
don, hogy megkóstolhatták a fi-
nomságokat. Mit mondjunk, a
kondérok rendkívül gyorsan ki-
ürültek, vélhetõen mindenki elé-
gedett volt az ízekkel.

Nagy siker volt

Különleges trófeákat mutattak be a vadásznapi kiállításon

Kitüntetettjeink
A Veszprém megyében folyó
vadgazdálkodási munkát az
országban is a legjobbak kö-
zött jegyzik. Mindez a vadász-
társak tevékenységének az
eredménye. Áldozatos munka-
vállalásukkal méltán érdemel-
ték a kitüntetéseket.
A hosszú évek óta végzett ma-
gas színvonalú munkájukért
2009-ben az alábbi személyek
(társaságok) részesültek elis-
merésben:
Gróf Nádasdy Ferenc emlék-
plakett: Hajagvidéke Vadász-
társaság.
Magyar Vadászatért érdem-
érem: Horváth László (Ba-
konyerdõ Zrt. vezérigazgató)
Kamarai Aranyérem: Árvai
István (Hajagvidéke Vt. fõva-
dász, kamarai alelnök)
Hubertus Kereszt arany foko-
zata: Kurt Wilde (Hertelendy
KTKE), ifj. Novák István (Ba-
konyér-menti Vt.), Bálint Ervin
(Vaszar-Gecse Vt.), Farkas
Sándor (Bakonyerdõ Zrt.), Far-
kas Attila (Bakonyerdõ Zrt.).
Hubertus Kereszt ezüst foko-
zata: Kálmán István (Marcal-
völgyi Sólyom Vt.), Hegedûs
György (Rábamenti KKVE),
Zsidai Endre (Rábamenti
KKVE), Takács Endre (Rába-
menti KKVE), Babják Tamás
(Bakonyerdõ Zrt.), Humpók
Imre (Bakonyerdõ Zrt.).
Nimród érem elismerést ka-
pott: Békefi József (Veszp-
rém), Kozma Sándor (Pá-
pa), Kovács György (Gyõr),
Rádli József (Dörögdi-meden-
ce Vt.).
Veszprém Megye Vadgazdál-
kodásáért érdemérem: Felhõsi
István (Veszprém).
A kitüntetettek az elismerése-
iket a megyei vadásznapon Pá-
pán, illetve az Odvaskõ Hotel-
ben tartott vadászati fórumon
vehették át.

Vadászkamarai 
lövészverseny

Ma már nagyon komoly rangja van a Vadászkamarai Nagydíj lövész-
versenynek, amit bizonyít az évek óta tartó fokozott érdeklõdés. Idén
egyéniben és csapatban is szoros eredmény született.

A balatonfûzfõi lõtéren a hagyományoknak megfelelõen futó
nyúl, fácán, vadkacsa, fogoly mozgását utánzó korongot kellett
kilõniük a résztvevõknek. Egyéniben Farkas Imre (Noszlopi Vt.)
nyert 29 ponttal, ezzel megvédte tavalyi címét. Mögötte Ács Péter
(Tapolca-medence KKE, 28 pont) végzett, akárcsak tavaly. A har-
madik helyezést Vízi Norbert (Bakonyerdõ Zrt., 27 pont)
szerezte meg. Csapatban az elsõ helyet a Bakonyerdõ Zrt. kollek-
tívája (Tóth Jenõ, Varga Lajos, Vízi Norbert) érte el, 77 ponttal.
A Tési-fennsík Vt. (Zángó Zoltán, Kokojev Vitalij, dr. Mile
Imre) vihette haza az ezüstérmet, õk 75 pontot teljesítettek.
Harmadik lett a tavalyi gyõztes Noszlopi Vt. (Farkas Imre,
Nemere Balázs, Varga József, 72 pont). A hölgyeknél Mile
Orsolya mellett idén már két másik vadász hölgy, Surányi
Gabriella és Fódi Lászlóné is lõállásba állt.

Tanulságos hétvége volt
Immár kilencedik alkalommal gyûltek össze a Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Verse-
nyére, amelynek ezúttal Mosonmagyaróvár volt a házigazdája. A versenyen megyénket Vízi
Norbert, a pápai Bakonyerdõ Zrt. farkasgyepûi erdészetének erdész-hivatásos vadásza képvi-
selte.

A szokásos elméleti feladatokat (többek között általános teszt) a Soproni Egyetemen kellett
megoldaniuk. A többi próbatétel egy ötkilométeres erdei tanpálya mellett várt rájuk mint pél-
dául a növény-, szõr-, toll, tojás, koponya-, és vadfaj felismerés, trófeabírálat, és a többi. A lövé-
szetre Mosonmagyaróváron került sor. 

A verseny kiélezett küzdelmet hozott. Két vadász kiemelkedett a mezõnybõl, a 3–10. hely sor-
sáról 0,5–1 pont döntött. Vízi Norbert a hetedik helyet szerezte meg.

Állandó kiállítás nyílt
A sümegi Szent Jakab Napok keretében megnyílt a megye
második állandó trófeakiállítása, aminek keretében a tér-
ség elejtett vadjait mutatják be.
A Marcal-forrásvidék összefüggõ erdõterületei mellett a
patakok menti fasorok és kisebb-nagyobb erdõfoltok ra-
gyogó élõhelyet biztosítanak a nagyvadnak és az apróvad-
nak egyaránt. A térségben – a Zala megyei területet is be-
leértve – nyolc vadgazdálkodási egység gyakorolja a vadá-
szati jogot. Az õ munkájukat kívánja bemutatni az állandó
trófeakiállítás.

A kiállítás megnyitásához segítséget nyújtott a Leader-
program, amely pályázati lehetõséggel támogatta az elkép-
zelés megvalósítását. A kiállítás létrehozása a forrásvidék
vadgazdálkodási egységei, Sümeg Önkormányzata, a Püs-
pöki Palotáért Közalapítvány, és a Veszprém megye Va-
dászkamara összefogásának eredménye. 

A bemutatóhelyeken Varga Lajos (1938–1991) Szabó Jó-
zsef (1949–2003) trófeái láthatóak, amelyek adományaként
kerültek a sümegi püspöki palotában berendezett vadásza-
ti kiállításra. Emellett megférnek Kovács András termé-
szetfotó, valamint Csiszár József vadászfestõ mûvei is.

A megye második állandó trófea kiállításának 
a sümegi püspöki palota ad otthont

Egyéniben és csapatban is szoros eredményt hozott a verseny 

VADÁSZBOLT és
FEGYVERMÛHELY

• VADÁSZFEGYVEREK
• FEGYVERJAVÍTÁS

• MAROKLÕFEGYVEREK
• TÁVCSÕSZERELÉS

• GÁZ- ÉS RIASZTÓFEGYVEREK
• CSÕCSERE
• LÕSZEREK

• MÛSZAKI VIZSGÁRA VALÓ  FELKÉSZÍTÉS
• TÁVCSÖVEK

• KIEGÉSZÍTÕK
• MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS

• VADÁSZRUHÁZAT
• HATÁSTALANÍTÁS

• HASZNÁLT FEGYVEREK BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE
• RESTAURÁLÁS

SZOLGÁLTATÁSAINK:

– díjtalan a szaküzletben vásárolt fegyverek, távcsövek és szere-
lékek összeszerelése;

– díjtalan a használt fegyverek csõkopás-vizsgálata;
– díjtalan a fegyverek hidegbelövése;
– soron kívüli a szaküzletben vásárolt fegyverek, távcsövek ga-

ranciális és garancián túli meghibásodásának javítása;
– soron kívüli lámpaszerelés;
– egyedi távcsõszerelések készítése, ezekre 10 év garancia.

HORVÁTH GÁBOR
mérnök fegyvermûves

8200 Veszprém, Nyerges u. 10/B.
30/281-2399 tel./fax: 88/424-303

Nyitva tartás: hétfõ-péntek 9.oo-12.oo és 13.oo-17.oo óráig
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Kistérségi trófeaszemle
A három környékbeli vadásztársaság (Karikás-tetõ, Fehérkõ, Ki-
nizsi) kezdeményezésére, hagyományteremtõ szándékkal elsõ íz-
ben tartottak kistérségi trófeaszemlét Sümegen. A Karikás-tetõ
Vadásztársaság hivatásos fõvadásza, Tóth Balázs mutatta be a
szeptemberi szarvasbõgés „termését”. A két legnagyobb trófea
egyaránt 9,87 kilogrammot nyom. (Egyikük a képünkön) Terve-
zik, hogy jövõre a lakosságnak is bemutatják a szarvasbõgés tró-
feáit.

Nõ a terítékszám
Az új üzemtervi ciklusban megyénkben a vadgazdálkodók szá-
ma 54-rõl 61-re nõtt. Az átalakulást követõen ugyanolyan gör-
dülékenyen megy a vadásztatás, mint az elõzõ ciklus közepe tá-
ján.
A Veszprém megyei MGSZH vadászati szakreferense, Papp
László az új vadgazdálkodási üzemtervi ciklus elsõ éveit értékel-
te a vadászati fórumon. Összességében elmondta, megyénkben
megnõtt a becsült vadlétszám, s emelkedtek a kilövési tervek is.
Az eddigi trófeavizsgálatok kellemetlen tapasztalatokat is ered-
ményeztek. Amióta nincs pénzbeni szankciója a mínuszpontos
kilövésnek, azóta ezek száma megnövekedett.

A vadgazdálkodók számára az idei évre elõírt gímszarvas kilö-
vési terv 4715, amibõl 1395 a bika. A szeptemberi szarvasbõgés
pedig 16 darab tíz kiló feletti trófeás bikát hozott, amibõl 12 ki-
ló fölötti volt, ez az utóbbi évek legjobb eredménye. Tavaly ösz-
szesen hét darab volt tíz kiló felett, 12 fölötti nem esett. A bikák
15 százalék mínuszpontos volt.

A dám a megyében inkább csak színezõ elem. Az idei kilövé-
si terv 460 darab. Az eddigi  legnagyobb bika 3,62 kilogrammos
volt. Itt szintén 15 százalék a mínuszos arány.  Muflon ugyancsak
különlegesség, mint a dám. Az idei terv 44 darab kos kilövése,
eddig egy 85 centis csigás volt a legnagyobb.

Õzbõl az elejtési terv 6200 darab. November végéig 1776 ba-
kot bíráltak, 43 darab 4-500 gramm közötti, három darab 500
gramm feletti volt. Az idei õzbak szezon különösen jól sikerült,
hiszen 692 grammal megdõlt a megyei rekord. 

Az emelések következtében a vaddisznó kilövési terv már
7500-nál jár, de a tényleges teríték ennél is magasabb lesz.

Az apróvad létszáma 2000. óta változó ütemben ugyan, de fo-
lyamatosan gyarapszik a megyében A fácánállományt mintegy
25 ezresre becsülik, amibõl 13200 kívánnak meglõni. A nyúl lét-
száma mélyebbrõl indult, mint a fácáné, de már ebbõl is 1170 a
kilövési terv. 

Sáskán imádkoztak
A Tapolca-medence Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület a szar-
vasbõgés lezárásaként ezúttal Sáskán tartotta meg a hagyományos
Hubertus szentmiséjét, valamint a trófeaszemléjét.
A dr. Renner Sándor plébános – aki maga is vadászember – által ce-
lebrált szabadtéri Hubertus szentmise rendkívül nagy érdeklõdés kö-
zepette zajlott. Az egyesület tagjai a sáskai mûvelõdési házban rög-
tönzött bemutatót tartottak a szeptemberi szarvasbõgés eredménye-
ibõl. Az elejtõknek ez alkalommal adták át vadászzsákmányukat. A
vadásztársaság idén a tavalyihoz hasonló sikereket ért el. Szeptem-
berben tíz bikát tudtak lõni, ennek a fele érmes minõsítést kapott
(kettõ ezüst, három bronz). A legnagyobb bikájuk 8,83 kilogramos
volt.

Immár hagyomány, hogy a
Bakonyerdõ Zrt. erdészetei a
sárosfõi vadászháznál trófea
bemutató keretében adnak
számot a szeptemberi szar-
vasbõgés eredményeirõl. A
kezdeményezést idén is nagy
érdeklõdés övezte.
A „felhozatal” sokkal na-
gyobb volt, mint tavaly, az er-
dészetek úgy intézték, hogy a
vendégvadászok csak a szem-
le után vigyék el a trófeáikat.
Az esett legnagyobb három
bika agancsa is ott volt a be-
mutatottak között. Korn Ignác
vadászati osztályvezetõ el-
mondta, szeptemberi bõgés
jól indult, aztán ahogy mele-
gedett az idõ, az intenzitás
csökkent, majd leállt. Meg-
dõlt az évszázados melegre-
kord, egy héttel késõbb pedig
a hideg. Ez a szélsõség a va-
dat is megviselte, a bõgés ki-
számíthatatlanná, rapszodi-
kussá vált. 

Mindezek mellet szeptem-
berben 160 szarvasbika ke-
rült terítékre, ugyanannyi,
mint tavaly. Ugyanakkor
megfigyelhetõ az átlagsúlyok
gyarapodása. Míg 2005-ben
5,6-, 2006-ban 5,8-, 2007-ben
hat kilogramm volt a trófeák
átlagsúlya, ez az idén 6,1-re
emelkedett, ami örvendetes.
Szintén jónak mondható az
érmesek 40 százalékos ará-
nya. 20 darab nyolc-, kilenc
darab kilenc-, és három da-
rab tíz kiló feletti bikájuk
volt. A legnagyobbak: 10,4
(Monostorapáti), 10,39 (Far-
kasgyepû), 10,33 (Devecser).
Megfigyelhetõ a hazai ven-
dégvadászok térhódítása, a
két legnagyobb bikát is ma-
gyarok ejtették. Az éves ter-
vük 284 bika, amiben termé-
szetesen a selejtezés is szere-
pel. Ma úgy látszik, a terv tel-
jesítése nem ütközik nehéz-
ségekbe.

Talán minden idõk legered-
ményesebb évét tudhatja ma-
ga mögött a Somló-tája Va-
dásztársaság. Õzbakjukkal
megyei rekordot döntöttek, a
megyei idei két legnagyobb
bikája is náluk esett.
A számok mindennél beszé-
desebbek. Az õzbakok között
idén megdõlt a megyei re-
kord, ami a Somló-tája Vt.
nevéhez fûzõdik. A Veszp-
rém megyei trófeabíráló bi-
zottság értékelése szerint a
trófea 692 grammos volt,
202,85 pontot kapott, amivel
kiérdemelte az aranyérmes
minõsítést. Az õzbakot egy
svájci vendégvadász hozta te-
rítékre.

A megyében a szeptemberi
bõgés során 16 darab tíz kiló
feletti bika esett, a két legna-
gyobb a Somló környékén, az
egyik 12,77-es, a másik 12,38-
as volt. A Somló-tája Vt. el-
nökét arról kérdeztük, minek
köszönhetõek ezek a kiugró
trófeák?

Nardai Sándor leszögezte,
ezen eredmények elérésében
a legnagyobb érdeme a hiva-
tásos állománynak van. Õk

voltak azok, akik harcoltak
azért, hogy ne levadásszák a
területüket, hanem építsék
fel. Ha láttak is ígéretes va-
dat, inkább vártak vele, hogy
a következõ, vagy azt azt kö-
vetõ évben még szebb legyen.
Bármilyen erõfeszítésbe is
került, a téli takarmányozá-
son sem engedtek spórolni.
Sok olyan területük van,
amelyeket külön védenek. Itt
háborítatlanul hagyják a va-
dat, hogy megfelelõ életkö-
rülményeket biztosítsanak
számukra. A tarvadat is pró-
bálják istápolni. Ha volt is vi-
ta, végül a hivatásos állo-
mány szakmai hozzáértése
beigazolódott. Éppen ezért a
jövõben is ilyen tudatosan
végzik majd a tevékenységü-
ket, mert azt tapasztalták,
megéri jól dolgozni. 

Önmérséklet volt, van lesz
– ez az alapja mindennek,
rögzítette Nardai Sándor. Ez
a szemlélet nem áll messze
tõlük, hiszen ez a szellemi
hagyatéka az elõdeiknek, s
ezt a hozzáállást viszik to-
vább õk is, s ezt hagyják az
utódaikra.

Sikeres bõgés volt

Szemre igencsak tetszetõs volt a több, mint 100 trófea

Rekordok a Somlón

A megyerekord õzbaktrófea 692 grammot nyom

Az Európai Bizottság madárvédelmi irányelveinek megfe-
lelõen hazánkban is megszûnt a tavaszi szalonkavadá-
szat. A szalonka vadászható vadfaj maradt, de idény nél-
kül.
Hazánkban 6–7 ezer szalonka esik, amely nem befolyásolja
az európai szalonkaállomány nagyságát. Ráadásul igen
szûk intervallumban, március 1-tõl április 10-ig vadászhat-
tunk rá. (A franciaországi teríték megközelíti az egymilliót.)

A vadászok hajlanak arra, hogy tudományos kísérletek-
kel igazolják, hogy indokolt a tavaszi szalonka vadászati
idény. Éppen ezért összefogtak civil szervezetek (Magyar
Vadászatért Alapítvány, Országos Magyar Vadászati Véd-
egylet, az Országos Magyar Vadászkamara, Vadászati Kul-
turális Egyesület). Kezdeményezésükre az OMVV vállal-
ta, hogy a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemen, és a
gödöllõi Szent István Egyetemen megrendel egy középtá-
vú szalonkakutatási programot. Az ötéves program végén
olyan eredményt kívánnak prezentálni, hogy tudományo-
san bizonyíthassák, a tavaszi szalonkázással nem tesznek
kárt az állományban, tájékoztatott Pechtol János, az
OMVV ügyvezetõ elnöke.

A programba mindazon vadászatra jogosultak bekap-
csolódhatnak, amelyek eleget tesznek az egyetemek által
elõírt feltételeknek. (A feltételekrõl szóló tájékoztatót de-
cember 15-ig valamennyi vadászatra jogosulthoz eljuttat-
ják a megyei szövetségek.) A kijelölt megfigyelõ helyek-
nek például vállalniuk kell, hogy február 15–április 15 kö-
zött minden szombaton este biztosítanak egy embert, aki
a megfigyelõ állomáson tartózkodik.  A megfigyelési ada-
tokat és a mintákat folyamatosan kell közölni ill. szállítani
az egyetemek részére. 

Amikor kiderül, mennyi vadászterület kíván csatlakozni
a kutatási programhoz, ennek alapján a hatóságok kiadják
az engedélyeket az anyag (szalonka) gyûjtéshez, egyúttal
leosztják a kvótákat is. Az a lényeg, hogy legalább 3–4 ezer
minta összegyûljön. Nem a szalonkákat, hanem a szárnya-
kat kell majd beküldeni vizsgálatra.

A kutatást annak kell finanszírozni, aki megrendelte. Elõ-
zetes kalkulációk szerint, ha a programba 400 terület jelent-
kezik, akkor kb. húszezer forint lesz egy-egy vadgazdálko-
dóra esõ összeg, melyet a vadászatra jogosultaknak kell az
OMVV erre a célra elkülönített számlájára befizetni.

Tudományos célú szalonkavadászat
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei   Területi Szervezete elkészítette, s az aláb-
biak szerint ismerteti a vadászjegyek 2009/10 va-
dászati évre történõ  kiadásának és érvényesítésé-
nek a rendjét, amely az elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõ.
Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a Kamara
irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32. sz.
alatt lehet.

A vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet,
aki Veszprém megyei állandó lakos. Veszprém me-
gyei állandó lakhellyel rendelkezõ sport és hivatásos
vadász csak Veszprém megyében válthat, ill. érvé-
nyesíthet vadászjegyet.
A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön erre a
célra készített, UV védelemmel és évszámmal ellá-
tott, alnyomatos bélyeggel történik. 
A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lõjegyzék
bemutatását követõen hosszabbítható meg. 

A vadászjegy ára összesen: 14 000 Ft.
A 70 év feletti vadászok kamarai tagdíjat (3 000 Ft)
nem fizetnek. 

A vadászjegy kiadás ütemezése :

2009 január 05. 09 óra  Rába-menti KKVE
hétfõ 10 óra  Hertelendy KTKE   

11 óra  Marcalvölgyi Sólyom Vt.
13 óra  Bakonyér-menti Vt.
14 óra  Takácsi-Malomsok
Gerencementi Vt.

2009 január 6. 09 Vaszar-Gecse Vt.
kedd   10 Öregséd Vt.

11 Csángotaér Vt.
13 Heiter Vt.
14 Tési Fennsík Vt.

2009 január 7. 09 Hegyi Vadászok Vt.
szerda 10 Bakony-Menti Vt.

11 Darza-Menti Ftk.
13 Járipatakmenti TVVGKHE.
14 Nádler Herbert VE

2009 január 8. 09 Döbröntei Váralja Vt.
csütörtök 10 Marcal-Bitvaközi Vt.

11 Somlótája Vt.
13 Noszlopi Vt.
14 Kislõdi Hunor Vt.

2009 január 9. 09 Hajagvidéki Vt.
péntek            10 Berhida-Õsi Ftk.

11 Õsi Sárrét  Vt.
12 Balatonfõi   Vt.

2009 január 12. 09  B.kenese és környéke Ftk
hétfõ            10 Újkúti Vt. 

11 Délbakonyi Vt.
13 Szentgáli Ftk.
14 B.füred és környéke Ftk.

2009 január 13. 09 Tótvázsony és környéke Ftk.
kedd    10 Öreg-Tölgy  Vt.

11 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
13 Dörgicse és Környéke Ftk.
14 Dörögdi Medence Vt.

2009 január 14. 09 Fekete István Vt.
szerda         10 Fehérkõ Vt.

11 Képesfa Vt.
12 Kinizsi Vt. Sümeg
13 Karikástetõ Vt.
14 Monostorapáti V.terület Ftk.

2009 január 15. 09 Billege Vt.
csütörtök     10 Tapolca Medence KKE.

11 Kõtenger Vfk.
13 Boncsos Vt.
14 Cuhai Vén Róka Vt.

2009. január 16. 09 Királykúti Vt.    
péntek           10-13 Bakonyerdõ Zrt.

2009 január 19. 09 Magas Bakony VGSKVE.
hétfõ          10 Koronás Szarvas Kft.

11 HM VERGA Zrt.
12 Felhõ Veszprémi VKVKHE.
13 Vakcsa Vt.
14 Tálod Vt.

2009 január 20. 9 óra Csingervölgyi Vt.
kedd 10 óra Kab-hegy 2004. Kht.

11 óra Bakony KVVGE.
12 óra Balatoni Nemzeti Park Ig
13 óra Ötvös Vt.
14 óra Orion Vt.
15 óra Rákosér Vt.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott
idõpontban, jegyzék kiséretében (név,  anyja neve,
lakcím, vadászjegy száma), a vadászjegyeket sorba
rakva érkezzenek az érvényesítésre, mert az Önök
után következõ vadásztársaság is szeretne idõben
végezni.

Ha valamelyik vadásztársaság semmiképpen sem
tud az ütemezett idõpontban jönni, az kérjük elõre
jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 

2009. január 20. után egyénileg lehet a  vadászjegyet
érvényesíttetni.

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

Szórakozzunk együtt! Vadászjegy kiadás rendje

Évek óta igen nagy sikert arat
a Veszprém megyei vadászbál,
amely mára a vadászemberek
év eleji megszokott társasági
eseményévé vált. A szervezõk
rettentõ jó programokról gon-
doskodnak, így a részvétel
mindig felejthetetlen élmé-
nyekkel párosul.
2008-ban a jubileumi vadász-
bálon a résztvevõk Forgács
Gábor poénjain hahotázhat-
tak, Aradszky László dalait dú-
dolhatták, a finomságoktól ro-
gyadozó asztalban éppen úgy
gyönyörködhettek, mint a Fati-
me Táncszínház hastáncosai-

ban. A talpalávalót a Silverado
együttes szolgáltatta.

2009-ben hasonló szórako-
zásban lehet részük a vadá-
szoknak. 

A szezonnyitó vadászbál 
2009. január 17-én lesz, 

a már megszokott helyszínen,
a veszprémi Hemo étteremben.

A tartalmas, szórakoztató mû-
sorszámokból, a finom étkek-
bõl ezúttal sem lesz hiány. A
bálra már most lehet jelent-
kezni a Veszprém megyei va-
dászkamaránál:

88/422-298

A megyei vadászbálon a hangulat garantált

Társára lõtt 
a vadász

Elgondolkodtató vadászbal-
eset történt Bakonyjákón.
Vaddisznónak hitte két tár-
sát, ezért rájuk lõtt egy har-
madik vadász. Egyikük sú-
lyos, a másik életveszélyes sé-
rülést szenvedett.
A megye vadásztársadalma
szinte még ki sem heverte a
2006 õszi esetet (amikor Bar-
nagon az egyik vadász öt mé-
terrõl meglõtte a testvérét),
máris itt az újabb kedélybor-
zoló ügy. Egy vadász vaddisz-
nókat vélt zörögni a csalitos-
ban, s oda fordította a fegyve-
rét. Az eldördülõ lövések
azonban két embert értek el.
Egyikük súlyos, a másik élet-
veszélyes sérülést szenvedett. 
A baleset körülményeinek
vizsgálata jelenleg is tart, tájé-
koztatott dr. Váradi Piroska
fõhadnagy, a Veszprém Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság
szóvivõje. A tisztánlátás érde-
kében több szakértõt vontak
be a munkába. Az ügy kap-
csán fegyver-, orvos-, vadá-
szati és vadvédelmi szakértõ
egyaránt dolgozik. Geodéta
segítségét szintén igénybe ve-
szik, az õ feladata a lövés-, il-
letve a becsapódás helyének
pontos megállapítása. 
A szóvivõ kijelentette, a nyo-
mozás jelenlegi állása szerint
a két megsérült vadász nem
hagyta el az elõírásoknak
megfelelõen bejelentett kör-
zetet. (A baleset Bakonyjákó
közigazgatási határán belül, a
Názer réten történt, a 2007-
ben alakult a Jári-patak-men-
ti KKT. vadászterületén.) Azt
azonban vizsgálják, hogy az
új körzethatárokkal a vadá-
szok teljes mértékben tisztá-
ban voltak-e. A vadászok
szondáztatása már megtör-
tént és nem mutatott ki alko-
holfogyasztást. A lövéseket
leadó vadász ellen foglalko-
zás körében elkövetett veszé-
lyeztetés vétségében folyik az
eljárás.

Erõsödõ alapítvány
A Veszprém Megye Vadgazdálkodásért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal, felajánlásaikkal segítették az alapítvány mûködését.
Kozma Tibor hozzátette, az alapítvány közhasznúságánál fogva fogadhatja a személyi jövedelemadó egy százalékát is. Kérte, akinek módja és lehetõsége van az alapítvány alapvetõ céljainak
támogatására, az a következõ számlaszámra történõ befizetéssel segítse mûködésüket: 11600006-00000000-17780065.
Kell is a támogatás, hiszen az alapítvány számtalan programot tervez jövõre. A Megyei Vadászkamara segítségével minden hónapban vadász estéket tartanak, ahol baráti összejövetel
keretében egy-egy ismert vadászember tart élménybeszámolót. Vadászati témájú kiállítások szervezésébe fogtak, hogy minél többen megismerhessék a mûvészek munkásságát. Megállapodtak
a Veszprém TV-vel, hogy minden vadászati témájú eseményrõl, kamarai rendezvényekrõl felvételt készítenek. A tudósítások pedig a Hálózat TV-n keresztül nagyon sok családba eljutnak.
Kozma Tibor minden vadásztársának vadászélményekben gazdag új évet kíván!

Egyre többen
a vizsgán
Annak ellenére, hogy a va-
dászok egyre nehezebb
körülmények között dol-
goznak, még mindig nagy
népszerûségnek örvend ez
a szabadidõs tevékenység.
A nagy érdeklõdésre te-
kintettel a Veszprém me-
gyei Vadászkamara ez év-
ben is több tanfolyamot és
vizsgát szervezett. A hét
turnust követõen összesen
80-an tehettek állami va-
dászvizsgát.

Kapcsolatfelvétel az íjászokkal
A vadászíjászok száma évrõl évre gyarapszik. Eddig mintegy 700-
an tették le az állami vadászvizsgát kiegészítõ íjászvizsgát, amely
az íjjal történõ vadászat gyakorlásának törvényi feltétele.
A vadászíjászok száma Veszprém megyében is örvendetesen növek-
szik, írta Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke a
Pap Gyula megyei vadászkamarai elnöknek küldött levelében. Az
egyesület elsõrendû célkitûzése a hazai vadászíjászok táborának
korrekt érdekképviselete. Kiemelkedõen fontosnak tartják a
vadászat egyetemes ügyének támogatását, a nemzeti vadászati
kultúránk megõrzését és fejlesztését, valamint a vadászat pozitív
megítélésének elõsegítését a közvéleményben. Az íjazás „új”, de
valójában több tízezer éves vadászati mód, mely a solymászattal
együtt nemzeti vadászati kultúránk része, közös múltunk, jelenünk,
és jövõnk. A vadászíjászok éppúgy mint a puskás vadászok több-
sége, egyben kamarai tagok is, így az érdekeiket nem csak az MVE,
hanem a vadászkamara is képviseli.

Kapcsolatfelvételi szándékkal keresték meg a kamara vezetését.
Megbízták titkárukat, Glück Balázst, hogy segítse a kamarai tevé-
kenységet, mûködjön közre a vadászkamara munkájában, ugyanak-
kor képviselje az íjászokat a kamarában. Egyben kérték, a kamara
is segítse a megyében mûködõ vadászíjászok – úgyis mint kamarai
tagok, többen közülük régi puskás vadászok – tevékenységét. Ha
különbözõ módon is vadásznak, céljuk azonos: vadászni, és a vadá-
szatot megõrizni a jövõ nemzedékek számára.

2009-ben is lesz FeHoVa
Magyarország legnépszerûbb önálló fegyver, horgászat és
vadászat kiállítása a FeHoVa
2009-ben március 19–22 között tart nyitva a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban.
A kiállítás nagy siker volt 2008-ban is, amikor 12 ország-
ból 240 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait
8500 négyzetméter kiállítási területen. A négy nap alatt
42000 látogatót regisztráltak.
Idén Önt is várjuk a vadászok, horgászok és fegyverked-
velõk leghangulatosabb hazai találkozóján!


