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Új irányt vett a kamara
Összegzõ beszélgetés Pap Gyula elnökkel

Négyéves idõszakról röviden tel-
jes összegzést adni lehetetlen. 
A legfontosabb szerintem az a
váltás, amit a tagság kezdemé-
nyezésére, s velük összhangban
végrehajtottunk, mondta értéke-
lésében Pap Gyula, a Veszprém
Megyei Vadászkamara elnöke.
Az ezt megelõzõ négyéves cik-
lusban a kamara anyagi bázisá-
nak, a zökkenõmentes mûködés
feltételeinek megteremtésén
volt a hangsúly, amit sikerül is
megvalósítanunk. Elmondhat-
juk, a szervezet rendelkezésére
áll egy minden igényt kielégítõ
saját székház, a megfelelõ infra-
struktúrájával együtt. Ez a bázis
tette lehetõvé azt, hogy más
irányba gondolkozzunk, fejtette
ki gondolatait Pap Gyula.
A Veszprém Megyei Vadászka-
mara elnöke hozzátette, a négy
évvel ezelõtti választásokon a
tagság észrevételeket, elváráso-
kat, építõ jellegû kritikákat fo-
galmazott meg, a következõ
négyéves ciklusban az elnökség
mindezt megpróbálta figyelem-
be venni. Ennek megfelelõen a
magunk mögött hagyott négy év
már nem arról szól, mit vegyünk,
sokkal inkább arról, hogy a meg-
lévõ eszközeinket miként tudjuk
a leghatékonyabban alárendelni
a kamarai tagok elvárásainak,
valamint a vadgazdálkodás szak-
maiságának. 

Tették mindezt úgy, hogy a
szervezetnek eközben több
funkciónak is meg kellett felel-
nie. Pap Gyula jelezte, elõször is
eleget kellett tenni a törvényi
elõírásból fakadó kötelezettsé-
geiknek, mint például a vadász-
jegy értékesítés, a vizsgáztatás, a
külföldi biztosítások, a hivatásos
vadászok továbbképzése, szalon-
ka monitoring, és még sorolhat-
nánk. Mindemellett meg kíván-
ták tartani a kamara korábbi ér-
tékeit, tovább kívánták vinni a
megkezdett és sikeres kamarai
rendezvényeket, így például a
vadásznapokat, a vadászbált, a
lõversenyt, a vadászkutyás ren-
dezvényeket. Azt is látták, hogy
ezeket nem árt megújítani, fel-
frissíteni. Éppen ezért a korábbi 
vadászbálok helyett a megye két
nagy állami erdõgazdaságával
(Bakonyerdõ Zrt., HM Verga
Zrt.) karöltve megyei erdész-va-
dászbált rendeztek.

Hangsúlyozta, az erdõgazda-
sággal való kapcsolattartásban
minõségi változás történt. Az ér-
dek közös, együtt sokkal többet
tudnak tenni a megye és az or-
szág vadgazdálkodásáért kulturá-
lis, hagyományteremtõ, szakmai
vonatkozásban egyaránt. Velük
együtt módosították például a hi-
vatásos vadászok továbbképzé-
sét, amit most már regionálisan, a
megye három pontján tartják.

Kevés az olyan megye, amely
bevállal évi három vadásznapot
(Pápa, Sümeg, Várpalota), rá-
adásul nálunk már rendszeres-
nek mondható. Emellett tevõle-
ges résztvevõi az országos va-
dásznapoknak is! Aktív szerepet
vállaltak, a pécsi, a kalocsai, a
szanyi vadásznap sikereiben. 

Emellett erõs vadászati kultu-
rális tevékenység zajlik a megyé-
ben, akár régiós jelleggel is, ezek
mögött mindben esetben ott van
a vadászkamara. 

Ilyen rendezvény volt több he-
lyi kiállítások (Révfülöp, Szent-
gál, Vászoly), vagy vadásztársa-
ink bemutatkozása (Gyurom Já-
nos fotó, Surányi Gabriella go-
belin). Támogatnak vadászokat,
akik értékes kiadványokat,
könyveket jelentetnek meg, ez-
zel is a vadászati kultúrát tudják
erõsíteni.

Pap Gyula kifejtette, a tagság
kérésére a szervezeti életben is
változások történtek: létrejött
egy jól mûködõ kynológiai bi-
zottság, amely az elmúlt években
számtalan programmal lépett
elõ, például munkavizsgák, véreb-
verseny, fajtaversenyek szerve-
zésével. Az elmúlt négy évben
országos vérebverseny is volt a
megyében!

A vadgazdálkodási bizottság
pedig arra törekszik, hogy olyan
szakmai jellegû programok 

legyenek, melyek foglalkoztatják
a megye vadgazdálkodóit, adott
esetben akár a közvéleményt is,
ilyen például a vaddisznók belte-
rületi jelenléte, vagy az apróvad-
állomány rohamos apadása, a
szarvasállomány fiatalodása. 

A vadgazdálkodási bizottság
javaslata is a képzési rend meg-
változtatása mellett szólt. Az ok-
tatásokon a megyei elõadókon
kívül minden esetben országo-
san elismert embereket, szakte-
kintélyeket hívtak meg, akik elõ-
segítették a szakmai fejlõdést.

A nagy erdõgazdaságok mel-
lett a vadgazdálkodók, földtulaj-
donosi közösségek is felsorakoz-
tak a kamara mellé, ezért nincs
olyan rendezvényük, amely mö-
gött ne lenne meghatározó bá-
zis. Ennek tudatában indították
el az országosan is példaértékû
rendezvénysorozatot, a Vadász-
kamarai Estéket. 

Ennek keretében évente 6–8
alkalommal, a megye más-más
pontján szerveznek szakmai fó-
rumot, vadászati kulturális prog-
ramot. Ezek mögött a kamara
mellett vadgazdálkodási egysé-
gek is állnak, együtt vállalják a
költségeket, a szervezést, együtt
alakítják ki a programokat annak
szellemében, hogy az adott régió
vadászait mi érdekli a legjobban.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Elõtérben a szakma
A Vadászkamarai esték rendezvénysorozat idei elsõ állomása Veszp-
rémben volt, ahol elsõsorban szakmai kérdések voltak „kereszttûz-
ben”. Pap Gyula, kamarai elnök kifejtette, a jövõben kiemelten figyel-
nek a szakmára.

A rendezvényen Tengerdi Gyõzõ, a veszprémi HM Verga Zrt. ve-
zérigazgatója bemutatta a támogatásukkal készült Széchenyi nyomá-
ban címû filmet, amelyet elõször tavaly augusztusban, az I. Festetics 
Trófeakiállítás keretében láthatott a nagyközönség. 

Szajkó István, a Nemzeti Kézilõfegyver Vizsgáló Bizottság tagja a
sörétlövés és a golyólövés ballisztikájának kérdéseit boncolgatta. Érde-
kes olvasatban tálalta a szél, az esõcseppek hatását a sörét (golyó) röp-
pályájára. Kifejtette, az sem mindegy, a hegyrõl le-, vagy felfele lövünk,
elemezte a becsapódások mikéntjét is. Kiderült, a legapróbb mozzanat
is számít!

Ember és a vad
A Vadászkamarai esték balatonalmádi „állomásán” az ember
közelében élõ vad problematikája került terítékre.

A Veszprém Megyei Vadászkamara nem elõször keres megol-
dási javaslatot az egyre égetõbb problémára, emlékeztette a 
Vadászkamarai Esték rendezvénysorozat résztvevõit Pap Gyula,
kamarai elnök. A balatonalmádi rendezvényre is azért volt
szükség, mert az idegenforgalmi szezon kezdetén már nagyon
nagy lesz a nyomás a vadgazdálkodókon. Kifejtette, a kamara
minden megoldáshoz partner.

Dr. Heltai Miklós, a Vadvilág Megõrzési Intézet igazgató-he-
lyettese azt mondta, ma már az ember közvetlen környezetében
megtelepedett fajok között 20–30 olyan is van, amelyik riadal-
mat vagy kárt okoz. Az eltelt 2–3 évben a vaddisznó is megjelent
a belterületeken, ott vannak a Balaton-parti településeken 
éppen úgy, mint Salgótarjánban, vagy Budapesten. Ennek oka
lehet az állomány nagymérvû túlszaporodása is. A jog egyelõre
nem tudja megnyugtató módon kezelni az általuk okozott 
konfliktusokat.

Ezt erõsítette meg dr. Bilonka Béla ügyvéd, sportvadász, aki
a belterületi vadkárok értelmezésérõl tájékoztatott. Úgy fogal-
mazott, hogy a belterület nem minõsül a vadászterület részé-
nek, ezért a vadgazdálkodó nem vonható felelõsségre az itt oko-
zott vadkárokért, mi több, nem is minõsül vadkárnak, csak 
simán kárnak. Kifejtette, mivel az elmúlt években ez a problé-
ma akuttá vált, egyre erõteljesebb az igény a jogi szabályozásra.
A vadászati törvény tervezett módosításában talán erre is talál-
nak válaszokat a jogalkotók.

Az igen jó hangulatú fórum a végére élénk eszmecserébe tor-
kollott, ahol nagyon sokan hozzászóltak, kérdésekkel, javasla-
tokkal álltak elõ. Látszott, a probléma egyre égetõbb, a megol-
dásra pedig mindenki nyitott.

A népszerû és sikeres hagyo-
mányt folytatva megtartotta
újabb Vadászkamarai Esték ren-
dezvényét a Veszprém Megyei 
Vadászkamara, amelynek ezúttal
a Pápai Gazdasági Szakképzõ Is-
kola tagintézményében a Bakony-
erdõ Zrt. volt a házigazdája. 
A szép számban egybegyûlteket
Pap Gyula, a Veszprém Megyei
Vadászkamara elnöke köszöntöt-
te. A vendégek között ott volt
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke és 
dr. Töreki Sándor, Veszprém me-
gye rendõr-fõkapitánya is.

– A Veszprém Megyei Vadász-
kamara a vadgazdálkodók, a tagok
aktivitásának köszönhetõen az or-
szág egyik legaktívabb, legered-
ményesebben mûködõ kamarájá-
vá nõtte ki magát – jelentette ki
Pap Gyula. Mint mondta, a vadá-
szati fórum többéves hagyomány-
nyal bíró rendezvénysorozata a
vadászkamarának. Minden évben
6–8 ilyen alkalmat tartanak, a
megye különbözõ pontjain szer-
veznek aktuális kérdésekhez iga-
zodó eszmecseréket. 

Elsõnek Horváth Iván, az állami
tulajdonú Bakonyerdõ Zrt. gaz-
dasági vezérigazgató-helyettese
mutatta be a céget.

A Bakonyerdõ alaptevékeny-
sége az erdõgazdálkodás, és – a
22 erdõgazdaság között egyedül-
álló módon – rendkívül nagy fa-
ipari tevékenységgel is rendelke-
zik. Az erdõgazdálkodás során
kitermelt faállomány helyén új
erdõt hoznak létre lehetõleg ter-
mészetes úton, minél természet-
közelibb módon. Kiemelten 

figyelnek a vadgazdálkodás és az
erdõgazdálkodás összhangjára,
hangsúlyozta Horváth Iván. 

Korn Ignác, a vállalat vadgaz-
dálkodási osztályvezetõje el-
mondta, a Bakonyerdõ mintegy
62 ezer hektáron folytat vadgaz-
dálkodási tevékenységet, a szak-
mai irányítása alá tartozó erdõte-
rület pedig ugyanekkora. Nyolc
vadgazdálkodási egységük van. 
A legdélebbi Keszthely térségé-
ben található, a legészakibb pe-
dig Bakonyszentlászló. Magyar-

országon vadászható valamennyi
nagyvadfaj megtalálható és va-
dászható a területükön.

Sajnos számukra is rendre
visszatérõ problémát jelent az orv-
vadászat, aminek különbözõ esz-
közökkel próbálják elejét venni.
Többek között együttmûködési
megállapodást kötöttek a rendõr-
séggel, és közös járõrözésekre is
rendszeresen sort kerítenek. 
Talán ennél is nagyobb probléma
a mezõgazdasági vadkárok növe-
kedése. Az a cél, hogy a gazdál-
kodókkal együttmûködve tudják
megelõzni a vadkárt.

A harmadik elõadást Szajkó
István korábbi sportlövõedzõ, a
Nemzetközi Kézilõfegyver Vizs-
gáló Bizottság tagja tartotta. 
A tapasztalt szakember a sörétlö-
vés ballisztikájába, technikájába
kalauzolta el a hallgatóságot.
Megjegyezte, a vadászat kapcso-
lat a természettel, de egyúttal
technikai sport is, ugyanis egy 
hihetetlenül nagy teljesítményû
hõerõgép van a vadász kezében,
amivel tökéletesen kell tudni
bánni. 

A Veszprém Megyei Vadászkamarának hagyományosan az egyik leg-
nagyobb rendezvénye a megyei vadásznap, amelyet a szokásoknak
megfelelõen a pápai agrárexpó keretében tartottak. „Immáron 16.
éve vagyunk jelen az agrárexpón, úgy gondolom, a nagyközönség
megelégedésére”, mondta vadásznapi köszöntõjében Pap Gyula, 
kamarai elnök. Hozzátette, mindig szívesen jönnek Pápára, céljuk,
hogy a látogatóknak, a civil szférának megmutassák magukat, hogy
megismerhessék tevékenységüket.

A rendezvény a szokásoknak megfelelõen Hubertus misével indul,
amit ezúttal a Nagytemplomban tartottak. Ezúttal is díjazták az évek
óta kiemelkedõ és példamutató tevékenységet végzõ vadászokat. 
A megyei vadásznapon tették le esküjüket az új vadászok, akiket
Tengerdi Gyõzõ, a HM Verga Zrt. vezérigazgatója esketett és avatott
fel.

A vadászok nagy népszerûségnek örvendõ, vonzó programokat 
kínáltak a látogatóknak. A hangulatra, az idõjárásra nem lehetett 
panasz, legfeljebb azok bánkódhatnak, akik nem jutottak ki a rendez-
vényre.

Ismét megmutattuk magunkat

Vendégségben a Bakonyerdõnél
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Kiváló a kapcsolatuk az ön-
kormányzatokkal is, különösen
Pápa, Sümeg, Várpalota, Veszp-
rém esetében, ezek a városok a
fõ bázisaik, ahol nem múlik el év
vadászati esemény nélkül. Az új
irány jegyében egy gazdasági
társasággal, a Herendi Porcelán-
manufaktúra Zrt-vel is sikerült
gyümölcsözõ kapcsolatot kiépí-
teniük, ennek kézzel fogható
eredménye a Herendi Porcelán-
múzeumban bemutatott vadá-
szati kiállítás, vagy legutóbb a
CAC kutyakiállítás közös támo-
gatása. Az is ritkaságszámba
megy, hogy két nagy szervezet
(Veszprém Megyei Vadászkama-
ra, Vadászati Kulturális Egyesü-
let) képes összefogni egy orszá-
gos rendezvény (Vadászati Kul-
túra Napja) sikere érdekében.

Pap Gyula arról is beszélt,
hogy korábban kritikaként el-
hangzott, a nyilvánosság elõtt
nem mutatták meg hangsúlyo-
san, hogy a vadászkamara mi-
lyen tevékenységeket végez. 
A változás szellemében létre-
hozták a média és sajtóbizottsá-
got, amely rendkívül hasznos te-
vékenységet végez, kialakította a
kamara arculatának megmutatá-
sához szükséges stratégiát.
Mindez megjelent az írott és az
elektronikus sajtóban (televíziók,
honlapok) egyaránt. Ezt a tevé-
kenységet országosan is példaér-
tékûnek ítélik a vadászati szak-
emberek! 

Kapcsolatban állnak a Veszp-
rém TV-vel, a Pápa TV-vel, a
Veszprém megyei Naplóval, tá-
mogatják a Diana Vadászhölgye-
ket különféle rendezvényeken,
együttmûködnek a Bakony Va-
dászkürt Egylettel. Nincs olyan
szakmai lap, amelyben havi
rendszerességgel ne jelenne meg
valami a Veszprém megyei vadá-
szok életérõl, tevékenységérõl.
A tévé és újsághírekben folya-
matos a tájékoztatás, amely elõ-
segíti a vadászok megismerését,
megítélést, ami a közvélemény
irányába történõ nyitás egyik fõ
pillére. Ennek érdekében támo-
gatják a Napló kezdeményezé-
sét, a természetvédelemrõl szóló
cikksorozatot, hiszen a vadászok
maguk is természetvédõk. Egyre
nagyobb a kamarai honlap láto-
gatottsága, ahol a kamara és a
vadásztársaságok hírei egyaránt
megtalálhatóak. A nagyobb ese-
ményekrõl készült filmek is fel-
kerülnek ide, a látogatottsági
adatok azt mutatják, ezek érdek-
lik a vadásztársaikat, de a széle-
sebb nyilvánosságot is. Eddig 80
ezer látogatója volt, a honlap át-
járhatóság biztosít a vadászati
szervezetek irányába is. 

A Veszprém Megyei Vadász-
kamara nyitott más szervezetek
fele is, így a vadászíjászokkal, a
solymászokkal jó együttmûkö-
dést sikerült kialakítaniuk.

Az elnök megjegyezte, orszá-
gos fórumokon, szakmai találko-
zókon kérés nélkül is elhangzik:

az ország egyik legjobb szerveze-
tévé nõtte ki a magát a Veszprém
megyei Vadászkamara. Ezek a
vélemények hûen visszaigazolják,
hogy a kamara vezetése az irány-
váltás után is jó úton jár.

Elemi kötelezettségnek tartja
azt is, hogy a kamara tevékeny-
sége minden téren átlátható le-
gyen. Éppen ezért az ellenõrzõ
bizottság kontrollja mellett – bár
ezt sehol nem írták elõ – a
Veszprém Megyei Vadászkama-
ra gazdálkodási tevékenységét
könyvvizsgálóval is hitelesíttet-
ték. A dokumentumokból meg-
állapítható, a kamara anyagi
helyzete stabil. A szervezet a be-
vételeit – az alkalmazott bérén
és a mûködési költségeken felül
– szakmai programok finanszí-
rozására, rendezvények szerve-
zésére fordítja, tagjaik minden
olyat megkapnak – például va-
dászévkönyv – amit eddig is térí-
tésmenetesen vehettek át.

Pap Gyula megjegyezte, mind-
az a munka, amit a kamara veze-
tõsége, a bizottságai végeznek,
rendkívül sok erõfeszítést, nagy
leterheltséget és elfoglaltságot
igényel, mindannyian a családjuk
mellõl veszik el az idõt, hogy a
vállalt feladataiknak eleget tudja-
nak tenni. Ugyanakkor ne feled-
jük, tisztségviselõk társadalmi
munkában végzik e tevékenysé-
get! 

Aki így is vállalja, annak az ál-
dozatos munkájáért mindenkép-
pen köszönet jár!

Új irányt vett a kamara
(Folytatás a 1. oldalról) Az egyetemes és a magyar vadá-

szati kultúra sokszínûségére, a
vadászhagyományok ápolásának
fontosságára, illetõleg a környe-
zettudatos gondolkodás szükség-
szerûségére hívta fel a figyelmet a
Vadászati Kultúra Napja, amely
lehetõséget teremtett arra is,
hogy a természetért felelõsséget
érzõ – vadászó és nem vadászó –
látogatók találkozhassanak.

A Vadászati Kulturális Egyesület
(VKE) immár negyedik alkalom-
mal tért vissza a városba. A ren-
dezvény rangját jelzi, hogy a kez-
deti szervezõk (VKE, a Veszp-

rém Megyei Vadászkamara, helyi
önkormányzat) mellé újabbak is
társultak (Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság, Bányász
Horgász Egyesület).

A rendezvényt köszöntötte
Katona Csaba alpolgármester,
Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára,
Oláh Csaba, a VKE elnöke pe-
dig Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnökének
az üdvözletét tolmácsolta. Pap
Gyula, vadászkamarai elnök a
közös munka fontosságát hang-

súlyozta. Kiemelte, a vadászati
kultúra fontos része az egyete-
mes magyar kultúrának, s ez a
nap kiváló alkalom arra, hogy az
érdeklõdõk jobban megismer-
kedjenek a vadászok világával.

Az egész napos rendezvény 
nagyon sok érdekességet kínált a
vadászoknak és a laikus érdeklõ-
dõknek egyaránt. Többek között
tartottak Szent Hubertus misét,

prózamondó versenyt, volt vadász-
kutya-fajtabemutató, fõzõverseny,
kirakodóvásár, és még sorolhat-
nánk. A hûvös idõ ellenére érde-
mes volt ellátogatni Várpalotára.

Vadászati Kultúra Napja, Várpalota

Szerencsés helyzetben van a
Veszprém Megyei Vadászkamara,
hiszen tagjaik között nagyon 
sokan vannak olyanok, akik év-
tizedeken keresztül magas szín-
vonalú és elhivatott munkát vé-
geztek. Az õ munkájukat min-
den évben kitüntetésekkel isme-
rik el, mondta Pap Gyula. A jók
között is vannak kiemelkedõb-
bek, az õ erkölcsi elismerésükre
hozták létre a Veszprém Megye
Vadgazdálkodásáért díjat. Ta-
valy alapították a Bakony Vadá-
sza kitüntetést, ebbõl az elisme-
résbõl évente maximum egyet-
kettõt adnak majd ki, mivel azt
szeretnék, ha ez egy igazán nívós
díjjá nõné ki magát.
A személyek mellett a vadgaz-
dálkodó egységek teljesítményé-
re is figyelemmel vannak, az õ
munkájukat a Gróf Nádasdy
Emlékplakettel ismerik el.

Az idei évben az alábbi va-
dásztársak részesültek kitünte-
tésben, az elismeréseket a
Veszprém Megyei Vadásznapon,
illetve a Vadászati Kultúra Nap-
ján vehették át:
Bakony Vadásza díjat vehette át:
Szombati József (Dél-bakonyi
Vt.), Czabula István (Õsi Sárrét
Vt.)
Veszprém Megye Vadgazdálko-
dásáért kitüntetést kapta: Fehér
László (Járipatakmenti TVKHE)
Az Arany „Ecset” Toll mûvészeti
nagydíj kitüntetettje Rékasi Csa-
ba (Bakonyerdõ Zrt.)

A Hubertusz Kereszt gyémánt
fokozata elismerésben részesült:
Valkó Attila (Õsi Sárrét Vt.)
A Hubertusz Kereszt arany fo-
kozatát kapták: Tóth Zoltán
(Hertelendi KTKE), Papp János
(Hajagvidéki Vt.), Németh De-
zsõ (Hajagvidéki Vt.), Fischer
Géza (Hajagvidéki Vt.), Benkõ
Dezsõ (Marca-völgyi Sólyom
Vt.), Gombási Károly (Bakony-
erdõ Zrt.), Kiss Vilmos (Rába-
menti KKHVE), Surjányi József

(Hegyi Vadászok Vt.), Somodi
Zsuzsanna (Veszprém TV)
A Hubertusz Kereszt ezüst foko-
zatát kapták: Süveges György
(Bakonyerdõ Zrt.), Vizi Norbert
(Bakonyerdõ Zrt.), Hernitz
László (Kislõdi Hunor Vt.),
Nagy Attila (Kislõdi Hunor Vt.),
Rózsahegyi Péter (Õsi Sárrét Vt.),
Hári László (Bakonyerdõ Zrt.)
A Hubertusz Kereszt bronz fo-
kozatát kapták: Magvas Antal
(Kislõdi Hunor Vt.), Szabó Béla

(Kislõdi Hunor Vt.), Kositzky 
Attila (Járipatakmenti TVKHE),
Szalai Ervin (Járipatakmenti
TVKHE), Kiss Róbert (Jári-
patakmenti TVKHE), Gulyás
János (Õsi Sárrét Vt.)

Kamarai segítségnyújtás
A Veszprém Megyei Vadászkamara hathatós segítséget nyújtott Hári Bélának, aki tavaly szenvedett súlyos vadászbalesetet,
felöklelte egy szarvasbika. Az anyagi támogatást februárban Sümegen, a Palota Pincében adták át a Karikástetõ Vadásztár-
saság hivatásos vadászának. A szûk körû ünnepségen négy vadásztársaság (Karikástetõ, Fehérkõ, Marcal-völgyi Sólyom, 
Sümegi Kinizsi) képviselõi, hivatásos vadászok, a Veszprém Megyei Vadászkamara vezetõi, az intézõ bizottság tagjai voltak
jelen. A rendezvény kinevezett házigazdája, Tóth Tamás, a Karikástetõ Vt. elnöke volt.
A vadásztársadalom olyan közösséget alkot, hogy ha baj van, összefognak. Mi sem természetesebb hát, hogy a megsérült 
vadász segítségére siettek, mondta Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke.

Felhoznák az 
apróvadállományt

A szanyi Dózsa Vadásztársaság meghívásának eleget téve 
vadászkamarai küldöttség járt a szomszédban, ahol az apróvad-
állomány helyzetérõl, felhozásának módjáról és lehetõségeirõl
adtak tájékoztatást a házigazdák.

A Veszprém Megyei Vadászkamara felhívására 14 vadásztársaság
jelentkezett, õket összesen 43 személy képviselte a március végi
szanyi összejövetelen. A küldöttséget Németh Gergely vadász-
mester fogadta. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságának vezetõje, Pintér Csaba a me-
gye vadgazdálkodási helyzetét statisztikai adatokkal egyetemben
értékelte. Érdekes volt látni, hogy az elcsatolt Veszprém megyei
területek következtében mennyiben változott meg a vadállo-
mány összetétele, miként lett a tipikus apróvadas megyébõl a
Bakonynak (Fenyõfõ, Bakonyszentlászló) köszönhetõen nagyva-
das megye is.

A házigazda vadásztársaság vadgazdálkodási tevékenységét
Németh Gergely mutatta be. Giczi András vadgazdálkodási
szakmérnök élvezetes elõadásban adott tájékoztatást az apróva-
das élõhely fejlesztés lehetõségeirõl.  

Jó hangulatú, sok hasznos tapasztalatot hozó eszmecserének
júniusban Veszprémben, a vadászkamara székházában volt foly-
tatása, mondta Baracskay Lajos vadászkamarai titkár. Ekkor
Hajas Péter Pál, a Nyugat-Magyarországi Egyetem doktoran-
dusza, csapdázási szakértõ egy prezentáció keretében ismertette
a csapdázás hasznosságát. Tényekkel alátámasztva igazolta, hogy
három év alatt érzékelhetõen, akár 2–4-szeresére is megnõhet az
apróvad állománya. A csapdákkal az emlõs ragadozók (róka,
aranysakál, borz, nyest) szelektíven és eredményesen foghatók.

Az elmélet után a gyakorlatban is bemutatta több csapdafélé-
nek a mûködését, így a hattyúnyakét, a lábfogó kábeles csapdáét,
és a forgókapcsos testszorító csapdáét. 

Több vadásztársaság képviselõje vitt is magával jó pár csapdát,
hogy megkezdjék a ragadozók gyérítését és felhozzák az apró-
vadállományt.

Kitüntetett vadászaink
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A Veszprém megyei Vadászkamara (VMVK) összegyûjtötte, s egység-
be foglalva elküldte az Országos Magyar Vadászkamarához a vadá-
szati törvény módosításával kapcsolatos észrevételeit. 

A VMVK észrevételei, javaslatai a következõk (a teljesség igénye
nélkül): Talán a legfontosabb, a vad továbbra is állami tulajdon ma-
radjon, nem támogatják a res nulliussá történõ minõsítését. Ugyan-
akkor támogatják, hogy  háromezer hektárnál kisebb vadászterület
ne legyen kialakítva.
Javasolják, hogy a földtulajdonosi gyûlés összehívását, annak leveze-
tését a lehetõségekhez képest le kell egyszerûsíteni. A földtulajdono-
si gyûlés összehívásának bonyolultságát és az alakuló gyûlés levezeté-
sét nem a hatósági jelenlét teszi kontrollálhatóvá, hanem a betartha-
tatlan, rendkívül bonyolult igazolások, és még sorolhatnánk. Javasol-
ják, hogy haszonbérlõ megszûnése esetén a földtulajdonosok dönt-

hessenek a hasznosítás módjáról, illetve a haszonbérlõ személyérõl.
A haszonbérlet mértékét a szerzõdõ felek állapítsák meg. Egy
vadgazdálkodási ciklus 15 évig tartson. Az éves tervet továbbra is a
hatóság, vagy a régebbi módon, a megyei vadász szövetség hagyja jóvá.
Támogatják, hogy a hivatásos vadászok nyilvántartása csak a vadász-
kamaráknál történjen.
A földtulajdonos és a vadgazdálkodó a vadászati berendezések elhe-
lyezésénél törekedjenek a kompromisszumra.
Javasoljuk az egyféle vadászjegy kibocsátását! Ha valakinek a vadász-
jegyét szabálytalanság miatt bevonják, semmilyen módon ne vadász-
hasson! A mínuszpontos trófeák szankcionálását nem tartják célrave-
zetõnek. 
Kérik, hogy a gázolt és az elhullott trófea bírálati ideje ne 30 nap le-
gyen, hanem a társasági tag által elejtett trófeás vad szabályai szerint
járjanak el, számolt be javaslataikról Baracskay Lajos titkár. 

A vaddisznók a Balaton-felvidéken beköltöztek az ember szomszédsá-
gába. Kezdõdik az idegenforgalmi szezon, s a jelenlétük egyre zava-
róbb lesz a turisták számára. Jó lenne tudni, a vad mit keres a lakott te-
rületen. A válasz érdekében a Bakonyerdõ Zrt., és a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet össze-

fogásával tudományos munka kezdõdött. A tavasz folyamán Örvényes
határában, a nádasban két anyakocát fogtak be a Balatonfüredi Erdé-
szet munkatársai, miket aztán jeladóval látták el az intézet munkatár-
sai. A gps-ek óránkénti pozíció meghatározásra alkalmasak. A vett
adatok alapján meg tudják határozni az otthon terület nagyságát, mi-
ként alakul a mozgáskörzetük, valamint az élõhely használatukra kap-
nak információkat. Ezek ismeretében olyan javaslatokat tudnak tenni
a kutatók, amivel a vad károkozását, a lakott területen az emberekkel
való kölcsönhatásukat tudják mérsékelni. 

Kutyaugatás
Herenden

Az Ebtenyésztõk Veszprém me-
gyei Közhasznú Egyesülete elsõ
alkalommal rendezte meg Heren-
den hagyományos CAC kutyaki-
állítását. A rendezvény abból is
különleges volt, hogy a helyi ön-
kormányzat mellett a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.-ét és
a Veszprém megyei Vadászka-
marát is a támogatók között
tudhatták. 
Maróti Béla fõszervezõ – aki a
vadászkamara kynológiai bizott-
ságának is az elnöke egyben – 
hívását sokan elfogadták, a kiál-
lításra 132 fajtából 642 kutyát
neveztek. Nem csak hazánkból,
hanem a környezõ országokból
is érkeztek ebtenyésztõk. A lá-
tottak, tapasztaltak alapján nyu-
godt szívvel kijelenthetõ, az
egyetemes magyar kutyatenyész-
tés világszínvonalú. A vasárnapi
kutyakiállítás sikere láttán nyu-
godt szívvel állítható, a kutyaki-
állításnak jövõre lesz folytatása.

II. Veszprém megyei erdész-vadászbál
A Veszprém megyei Vadászkamara több mint egy évtizeden keresztül rendezte meg a megyei vadászbálo-
kat. Tavaly új idõszámítás kezdõdött az esemény életében, a szervezéshez a Bakonyerdõ Zrt., és a HM
Verga Zrt. is csatlakozott, így idén már második alkalommal Veszprém megyei erdész-vadászbálként foly-
tatódott a jó sorozat. 
A mennyei étkekrõl a bálnak helyszínt biztosító Hotel Kapitány-, a forró hangulatról Südi Iringó és csa-
pata, a Show Girls gondoskodott. A talpalávalót a Change Show és Tánczenekar szolgáltatta.

A Bakony Vadászkürt Egylet május 1-én részt vett a németországi
Hagenow-ban megrendezett, nemzetközi vadászkürt találkozón. 
A zenekart a tavaly Toucholában elért sikerek (vadászzenei díj, szig-
nál kategória elsõ díj, fesztivál fõdíja) alapján hívták meg erre a 
találkozóra, melyen 10 kürtegyüttes vett részt, Ausztriából, Csehor-
szágból, Lengyelországból, Németországból és Magyarországról.

A találkozó fõdíját, melyet Ludviglust Tartomány Elöljárósága aján-
lott fel a legjobb mûsort bemutató kürtegyüttesnek, a Bakony Va-
dászkürt Egylet kapta. Remek alkalom volt ez a találkozó a kürtös
csoportoknak, hogy megismerjék egymás vadászzenei kultúráját, új
kapcsolatokat teremtsenek, valamint arra, hogy a vadászkürtök kö-
zös megszólaltatása felemelõ élményt nyújtson valamennyi résztvevõ
számára.
Hagenow polgármester asszonya már most meghívta az együttest a
jövõ évi találkozóra, mely meghívásnak a Bakony Vadászkürt Egylet
minden lehetõséget megragadva igyekszik majd eleget tenni.

Vadászvizsgák
Igény szerint szervezi a vadászvizsgákat a Veszprém Megyei Va-
dászkamara. A sportvadászat népszerûsége nõ, amit jól mutat,
hogy míg tavaly hatszor vizsgáztattak, ezeken összesen 96-an
tettek sikeres vizsgát, idén már négy vizsgalehetõséget kaptak a
jelentkezõk, eddig 56-an sikeres vizsgát is tettek, tájékoztatott
Baracskay Lajos. A vizsga a hagyományoknak megfelelõen gya-
korlati és elméleti feladatokból áll, így többek között lövészet-
re, trófeabírálatra, vadfajfelismerésre, teszt kitöltésére, szóbeli
vizsgára, fegyverjártassági vizsgára egyaránt sor került.

Márkón tartotta kihelyezett
ülését a Veszprém megyei Va-
dászkamara Vadgazdálkodási
Bizottsága. Az ülésen jelen volt
Hárshegyi Márk, a Veszprém
megyei Kormányhivatal Föld-
mûvelésügyi Igazgatósága Va-
dászati és halászati osztályá-
nak vezetõje, aki átfogó tájé-
koztatást adott a megyei hely-
zetrõl.

A megyében 62 vadgazdálkodó
van. A hatóság az elmúlt idényre
25 ezer nagyvad azonosítót és
2500 külföldi vadászengedélyt
adott ki. 3850 esetben bíráltak
trófeát, ez a szám 135-tel keve-
sebb, mint tavaly, tájékoztatott
Hárshegyi Márk.
1330 szarvasbikát lõttek a me-
gyében, amibõl 389 volt érmes:
kettõ kapott arany, 95 ezüst, 292
pedig bronz minõsítést. Egy év-
vel korábban a 1445 bikából 427
volt az érmesek (18, 120, 289)
száma. Az aszályos év következ-

ményei és a szarvasállomány fia-
talodása nagyon jól megfigyel-
hetõ a trófeabírálati adatokból.
Az elmúlt idényben összesen
5313 szarvas került terítékre. Ez
kis eltéréssel hasonló az elõzõ
évekhez. A vadkár mértéke és a
becsült állomány alapján az idei
tervben 5995 szarvas elejtését
határozta meg a hatóság.
Az õz esetében 1741-rõl 1721-re
csökkent a lelövés az elmúlt
idényben, ami alapján kijelent-
hetõ, hogy az állomány stabil. Az
érmesek száma ennek ellenére
86-ról 95-re nõtt, ugyanakkor az
aranyérmesek száma 11-rõl 6-ra
csökkent. 
Megállapítható, hogy fiatalodik
az õzállomány. Az utóbbi idény-
ben 5553 õz került terítékre, az
elmúlt években ez a szám csak
minimálisan változott. Az õznél
stabil az egyedszám, de korcso-
portbeli eltolódás figyelhetõ
meg. A mostani tervben 5257
egyed szerepel.

Stabil dámállomány található a
megyében, ez a vadfaj a 62 vadá-
szatra jogosult közül 27 terüle-
tén él. A lelövések száma és a
minõség egyaránt felülmúlta az
elõzõ évet. A megyében 116
dámbikát lõttek, amibõl 23 volt
érmes (2 arany, 7 ezüst, 14
bronz). Egy évvel korábban a 83
bikából mindössze 7 ért el érmes
minõsítést. Az utóbbi idényben
összesen 695 dám került teríték-
re, ez az elmúlt évekhez képest
növekedett (2010/11 – 502,
2011/12 – 533). A becslések
alapján idén a tervben 642 dám
szerepel.
Muflonkosból 151-et lõttek az
egy évvel korábbi 173-mal szem-
ben, az érmes arány 96-ról 86-ra
csökkent, ugyanakkor az arany-
érmesek száma 15-rõl 24-re
emelkedett.Ez azt mutatja, hogy
nagyon ígéretes a 6–7 éves me-
gyei állomány. Az elmúlt idény-
ben 633 muflon került terítékre,
a mostani tervben 788 szerepel.

Szabadon élõ vaddisznóból 9996
elejtése volt tervbe véve, ám az
idény végére 12 188 sertevadat
hoztak terítékre az állománysza-
bályozó kötelezések és a terv-
módosítások miatt. A zárttéri 
terítékkel együtt összesen 13 058
vaddisznót lõttek a megyében. 
A 2013–2014-es idényben továb-
bi terítéknövekedésére lehet
számítani.
Az elmúlt évek tapasztalatai és
az elmúlt idényrõl szóló adatok
alapján a Veszprém megyei me-
zõgazdasági vadkár évek óta
170–190 millió forint körül mo-
zog, szinte stabilnak mondható.
Attól viszont tartanak a megyé-
ben, hogy mi lesz, ha egyszer egy
jó termésátlagú év következik és
magasak lesznek a terményárak.
Tavaly nagyobb gondot jelentett,
hogy növekedtek az erdei vad-
károk, ilyet 354 hektáron jelen-
tettek be.

A Magyar Közlöny 2012. évi 98. számában megjelent az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékeny-
ségérõl szóló 2012. évi CXX. törvény, amelynek célja
egyebek mellett az, hogy megteremtse az egységes szabá-
lyozást és követelményrendszert mindazon személyek
vonatkozásában, akik közvetve vagy közvetlenül rendé-
szeti feladatokat látnak el. A felsorolásban a hivatásos
vadász is szerepel, megjelölve a rájuk vonatkozó jogosít-
ványokat. Ez azt jelenti, hogy hivatalos személlyé emelik
a hivatásos vadászokat, ezért nagyobb jogkörrel, bünte-
tõjogi védelemmel ruházzák fel õket, jelvénnyel és igazol-
vánnyal is rendelkeznek majd.
A jogszabály az egységes szabályozás követelményébõl
kiindulva kötelezõvé teszi, hogy a hivatásos vadászokat a
rendõrhatóságnak is nyilvántartásba kell venni – alkal-
mazását a munkáltatónak a rendõrségen be kell jelente-

ni – és a rendõrség adja ki számukra a szolgálati igazol-
ványt, valamint a szolgálati jelvényt. A rendelkezések
2014. május 1-én lépnek hatályba.
Megjelent a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így
a hivatásos vadászok – szolgálati igazolványával és jelvé-
nyével összefüggõ szabályozás a Magyar Közlöny 87., 
június 3-ai számában. Veszprém megyébõl már több mint
200-an bejelentkeztek a rendõrségen, számukra folyama-
tosan készülnek az igazolványok és a jelvények. A vára-
kozási idõ 2–3 hét, de az igazolványok kiosztása már
megkezdõdött. A hivatásos vadászoknak a késõbbiekben
a BM OKTV-nél (Csopakon) kell vizsgát tenniük, a kiér-
tesítés a vadászkamarán keresztül történik. 
A tananyag a regisztrációt követõen lesz elérhetõ. Mind-
ezzel kapcsolatban tájékoztatást a kamara illetve a rend-
õrség ad.

Vaddisznók jeladóval Nõ a vadlétszám

Kürtös sikerek

Javaslatok a törvénymódosításhoz

Nagyobb jogkör a hivatásosoknak
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A közelmúltban több, a vadászo-
kat, a vadászatot érintõ törvény,
illetve rendelet is módosult. 
A Magyar Közlöny 2012. évi 99.
számában megjelent a vidékfej-
lesztési miniszter 72/2012
(VII.24.) VM rendelete, amely
módosította a Vadászati Tör-
vény végrehajtásának szabályai-
ról szóló 79/2004 (V.4) FVM
rendeletét. A rendelet 14.§ (3a)
bekezdése újólag meghatározza,
hogy kik – vagyis mely iskolai
végzettségekkel – mentesülhet-
nek az állami vadászvizsga leté-
tele alól. A rendelet azonban azt
is kimondja, hogy a mentesség
nem vonatkozik a fegyverisme-
retre és használatra, azaz a lõté-
ren ezen személyeknek is eleget
kell tenni a vadászvizsga sza-
bályzatban a kamara által elõírt

gyakorlati vizsgakövetelmények-
nek.

*
A vidékfejlesztési miniszter új
rendelete módosítja a vad védel-
mérõl, a vadgazdálkodásról va-
lamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V.4)
FVM rendelet 34. paragrafusát
is. A módosítás értelmében a 
vadászati hatóság a vadászatra
jogosult kérelmére veszi nyilván-
tartásba a hivatásos vadász jelöl-
tet, és errõl igazolást ad. Ezzel
az igazolással fordulhat a jogo-
sult a rendõrséghez, hogy a vad-
õr megkapja az igazolványt és a
jelvényt.

*
A Nemzetgazdasági miniszter
12/2012. (VI.25.) NGM rendele-

te, a fegyverek, lövõkészülékek,
valamint ezek lõszereinek vizs-
gálatáról szóló 31/2066.(VI.1.)
GKM rendelet módosításáról,
melynek 2.§ (3) bekezdése ki-
mondja, hogy a már használat-
ban lévõ vadász és sportlövõ
fegyverek az idõszakos vizsgálat
alól mentesek, e lõfegyvereket
csak abban az esetben kell vizs-
gálatra bemutatni, ha a fegyveren
fõdarabcserét, vagy a teherviselõ
elemén, az elsülõ és biztosító
szerkezetén javítást hajtottak
végre. Ebben az esetben a be-
mutatási kötelezettség a javítást
végzõ, az értékesítés, illetve
megszerzés esetén – a felek elté-
rõ rendelkezése hiányában – a
fegyvertõl megváló személyt ter-
heli.

Kilõtték magukat
A Veszprém Megyei Vadászkamara immár a 16. alkalommal tartotta
meg a Vadászkamarai Nagydíj lõversenyt a balatonfûzfõi lõtéren,
amelyre 15 csapat nevezett, köztük a Markó Lívia, Fódi Lászlóné és
Mozsdényi Viktória öszetételû nõi trió is.
A versenyzõket a vadászkamara elnöke, Pap Gyula, a fõszervezõ
Baracskay Lajos kamarai titkár és Putz István technikai vezetõ kö-
szöntötték. Pap Gyula úgy fogalmazott: a versengésen kívül a jó han-
gulat az, amiért a vadászok szívesen jönnek a fûzfõi lõtérre. A ver-
senynek komoly múltja van, ha rajtuk múlik, a jövõje is ilyen lesz.
Izgalmasan alakultak a helyezések, egyéniben szétlövés döntött. 
A verseny végeredménye: 1. Befag lövészklub (Siffer Géza, Borsos
Bence, Mátó Elemér), 2. Hertelendy KTHE (Borbély László, Erdélyi
Tamás, Varga Dániel), 3. Bakonyerdõ Zrt. (Varga Lajos, Fekete Róbert,
Vizi Norbert). Egyéniben elsõ Siffer Géza, második Varga Dániel, har-
madik Sztankovics László.

Azt, hogy orvvadászok vannak a vadászterületek, 
eddig is tudták a vadgazdálkodók, csak nem sikerült
a nyomukra akadni. Szerencsére úgy tûnik, változik
a helyzet, egyre többen a rendõrségen kötnek ki 
közülük.

Hivatásos vadász tett bejelentést a Pápai Rendõrka-
pitányságon, miután februárban Egyházaskeszõ 
vadászterületén zsigereket és egy méhlepényben lévõ
borjútetemet talált. Az eset kapcsán a Pápai Rendõr-
kapitányságon lopás bûncselekmény miatt eljárás in-
dult.

Ugyancsak februárban állampolgári bejelentés
alapján, a helyi vadászok segítségével vont intézke-
dés alá a veszprémi járõr egy férfit Hárskút térségé-
ben, a Hajagvidéki Vadásztársaság területén. Az iga-
zoltatott személyt bûncselekmény gyanúja miatt elõ-
állították, majd õrizetbe vételére került sor. A férfi
gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte az orv-
vadászatot, ellene lõfegyverrel, lõszerrel visszaélés
megalapozott gyanúja, valamint lopás miatt folyt
büntetõeljárás.

Áprilisban Balatonfüreden volt sikeres elfogás. A Bakonyerdõ Zrt.
Balatonfüredi Erdészetének fõvadásza és a Balatonfüredi Rendõrka-
pitányság körzeti megbízottja az éjszakai órákban értek tetten két
személyt. A nyomozók a házkutatás során engedély nélkül tartott lõ-
szert, számszeríjat, vadász nyílvesszõket és több szarvas, õzbak, 
illetve muflon trófeát, vaddisznó agyarakat is lefoglaltak. A rendõr-
ség visszaélés lõfegyverrel és lõszerrel bûntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat eljárást egy veszprémi és egy tihanyi 
lakos ellen.

Az orvvadászat
bûncselekmény

Július 1-tõl módosult a Büntetõ Törvénykönyv, ennek követ-
kezményeként szabálysértés helyett már bûncselekményként
kezelik az orvvadászatot. Orvvadász az, aki vadászterületen va-
dászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen
vadászként, engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irá-
nyuló tevékenységet végez. Az új Btk. nem csak a klasszikus
orvvadászatot rendeli büntetni, bûncselekménnyé emeli azt a
magatartást is, amikor a vad elejtésére még nem került sor, de
a magatartás erre irányul. Ugyancsak orvvadásznak minõsül ha
valaki a külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valameny-
nyi egyedére kiterjedõ vadászati tilalmi idõ hatálya alá esõ vad-
faj egyedét ejti vagy fogja el. Külön jogszabályban meghatáro-
zott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy 
kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett 
gerinces állat elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenység
végzése orvvadászat. A fenti bûntettek három évig terjedõ 
szabadságvesztéssel büntethetõk.

A bor és a vadászok
ünnepe

Sümegen július 27–28-án rendezik meg a

X. Szent Jakab Napokat
A kétnapos fesztivál a bor és a vadászok ünnepe lesz.

Szombaton délelõttõl a Püspöki Palota hátsó udvará-
ban borászok, sajtosok, kézmûvesek kínálják portéká-
jukat, közben 11 órakor Balaton-felvidéki borversenyt
is tartanak. A fõzõverseny 14 órakor kezdõdik, az elsõ
kóstolásra 17 óráig kell várni. A nap során  szakmai elõ-
adások lesznek palota emeleti helyiségében. A hivata-
los megnyitó 18,30-kor lesz Tóth János, Liszt Ferenc 
díjas operaénekes közremûködésével.
Július 28-án a vadászoké lesz a fõszerep. A palota eme-
leti termeiben 10 órától egy kiállítás keretében Csiszár
József vadászfestményei, Surányi Gabriella fa- és csont-
faragó munkái, Papp Tamás természetfotói lesznek lát-
hatóak. A hagyományos Hubertus mise a Ferences ren-
di templomban 15 órakor kezdõdik a Bakony Vadász-
kürt Egylet és a Francia Kürtösök közremûködésével.
16 órakor indul a Sümeg 1000 éve – történelmi jelme-
zes felvonulás. 

Mindkét napot koncertekkel zárják.

A Veszprém megyei Vadászka-
mara elnöksége Márkón, a
Hajagvidéki Vadásztársaság va-
dászházában tartotta legutóbbi
vezetõségi ülését.
Pap Gyula elnök a legutóbbi
ülés óta eltelt eseményekrõl tá-
jékoztatta az elnökséget. Megvi-
tatták a 2012-es pénzügyi-gazda-
sági beszámolót és a 2013-as évi
tervet. Beszámoló hangzott el a
2012-ben végzett feladatokról és

az idei évi tervekrõl. Az elnök-
ség tagjai egyhangúlag támogat-
ták az elõterjesztéseket.

*
A Veszprém megyei Vadászka-
mara a veszprémi székházában
április 25-én megtartotta küldött-
gyûlését, ahol Pap Gyula elnök

értékelést tartott a 2012. évben
végzett feladatokról, a pénzügyi
helyzetrõl. A vadgazdálkodási bi-
zottság beszámolójában elhang-
zott, hogy megyénkben elindult
az apróvad program. A 2013 évi
feladatokat és a pénzügyi tervet
elfogadták a küldöttek. Papp
Gyula tájékoztatást adott a
Veszprém megyei Vadászkama-
ra által alapított „Bakony vadá-
sza” kitüntetésrõl.

Idõszakos 
alkalmassági

vizsga
Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztere rendelete alapján
(42/2013. VI. 19.) július 1-tõl
megváltozott a fegyvertartás-
hoz szükséges alkalmassági
vizsgálat rendje. Eszerint a II.
alkalmassági csoportba tarto-
zó, azaz lõfegyvert tartani
szándékozó, illetve tartó sze-
mélyek számára – a sportlö-
võk kivételével – idõszakos
orvosi alkalmassági vizsgála-
ton kell megjelenni: 40 éves
kor alatt 10 évenként; 40 és 60
éves kor között 5 évenként; 60
és 70 éves kor között 3 éven-
ként; 70 éves kor fölött 2
évenként.
Az orvosi alkalmasságának
megállapítása a gépjármû-ve-
zetõi egészségi alkalmassági
vizsgálatával egyidejûleg is
történhet. A meghatározott
térítési díjat ugyanakkor a
vizsgálatok egyidejû elvégzése
esetén is mindkét vizsgálat 
tekintetében meg kell fizetni. 

A Veszprém Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Rendészeti Igazga-
tósága április közepén a Veszp-
rém megyei Vadászkamarával
és a megyei hatóságokkal közö-
sen két nagyszabású akciót ren-
delt el.

Az elsõ razzián a kapitányság 57
rendõre mellett 34 hatósági sze-
mély, kamarai képviselõ vett
részt. Az akció során a gépjár-
mûvezetõket ellenõrizték, vala-
mint kiemelt figyelmet fordítot-
tak az erdõterületekre be- illetve
onnan kivezetõ utak forgalmá-
nak ellenõrzésre, az erdõterüle-
teken engedély nélkül közleke-
dõ jármûvek kiszûrésére. Rend-
kívüli esemény nem történt. 
A fokozott ellenõrzés során 102
személyt igazoltattak, 11 bírsá-
got szabtak ki, egy embert felje-
lentettek, és kettõ közigazgatási
eljárást kezdeményeztek.

A második napon kifejezetten
vadászati célú ellenõrzéseket
tartottak, ugyancsak a vadászka-
marával és a társhatóságokkal
együttmûködésben. Az akció-
ban kiemelt figyelmet fordítot-
tak az erdõterületekre, a kör-
nyezetvédelmi, az erdészeti, a
vadgazdálkodási jogsértések
megelõzése érdekében.

A közös szolgálatban 90-en
vettek részt, az 55 rendõr mel-
lett a többiek a társhatóságok, a
kamara képviselõi voltak. Az ak-
ció során több vadászt is ellen-
õriztek, de a vadászattal, vad-
gazdálkodással kapcsolatos sza-
bálysértés nem történt. Érdekes-
ség, hogy a fokozott rendõri je-
lenlét nyomán feladta magát a
sümegi benzinkút rabló.

A rendõrség a társhatóságok-
kal, a vadászkamarával végzett
közös munkát, az együttmûkö-
dést kiválóra értékelte.

M E G H Í V Ó
Az Országos Magyar

Vadászkamara Veszprém Megyei
Területi Szervezete

Sportvadász Osztály ülését
2013. augusztus 17-én (szombat)

9 órára összehívja.

Az ülés helye:
Jókai Mór Mûvelõdési
Központ Színházterme,

Pápa, Köztársaság liget 1.

Az ülés napirendje:
1. Tájékoztató a Kamara

tevékenységérõl
2. Küldöttek megválasztása

3. Egyebek

Kérjük, hogy érvényes állami
vadászjegyét, személyi 

igazolványát hozza magával.

A folyamatosság érdekében a
regisztráció 8 órától kezdõdik. 
A gördülékenység érdekében

kérjük a folyamatos megjelenést.
Veszprém, 2013. július 3. 

Dr. Lukács Attila
sportvadász osztály alelnök

M E G H Í V Ó
Az Országos Magyar

Vadászkamara Veszprém Megyei
Területi Szervezete

Hivatásos Vadász ülését
2013. augusztus 17-én (szombat)

9 órára összehívja.

Az ülés helye:
Jókai Mór Mûvelõdési
Központ Színházterme,

Pápa, Köztársaság liget 1.

Az ülés napirendje:
1. Tájékoztató a Kamara

tevékenységérõl
2. Küldöttek megválasztása

3. Egyebek

Kérjük, hogy érvényes állami
vadászjegyét, személyi 

igazolványát hozza magával.

A folyamatosság érdekében a
regisztráció 8 órától kezdõdik. 
A gördülékenység érdekében

kérjük a folyamatos megjelenést.
Veszprém, 2013. július 3. 

Dr. Szekrényes Tamás
hivatásos vadász osztály alelnök

Orvvadászok megyeszerte

Jogszabályi változások

Szervezeti
élet

Közös akciók


