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Mozgalmas évet zártunk
A szervezettség továbbra is százszázalékos

A közelmúltban tartotta kül-
döttértekezletét az Országos
Magyar Vadászkamara (OMVK)
Veszprém Megyei Területi Szer-
vezete. A megyei vadászkamara
2003. évi tevékenységérõl Pap
Gyula, elnök számolt be. Az
alábbiakban ebbõl idézünk.

„A 2003-as év a Veszprém me-
gyei Vadászkamara életében is
nagy várakozással indult, miután
az Alkotmánybíróság március
31-i hatállyal alkotmányellenes-
nek ítélte a kötelezõ kamarai tag-
ságot. Ebbõl adódóan az OMVK
módosította alapszabályát, me-
lyet mi is megkaptunk. A Veszp-
rém megyei Vadászkamara részt
vett az országos küldött közgyû-
lésen, melyre egy alkalommal ke-
rült sor. Az OMVK elnöksége
két esetben tartott ülést, melyen
a megyei elnök vett részt. Az or-
szágos elnökség összesen 18 ha-
tározatot hozott, melyeket min-
den esetben végre is hajtott. 

Veszprém megyében zökkenõ-
mentesen zajlott a vadászjegyek

érvényesítése, illetve megújítása.
Már az év utolsó hónapjában
megkezdtük a 2004. évi vadászje-
gyek kiadását. Tavaly 2371 kama-
rai tag újította meg az állami va-
dászjegyét, 71 fõvel többen, mint
az elõzõ évben. Megjegyzem, a
2004. évi taglétszámunk is na-
gyon jól alakul, hiszen május kö-
zepéig már 2296-an váltották ki
az ez évi vadászjegyüket. 

Mindenképp nagyra értékelen-
dõ és fontos megemlíteni, hogy
százszázalékos a szervezettsé-
günk. A tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy az Alkotmánybíróság
határozata ellenére a vadászok
megõrizték kamarai tagságukat,
és az új vadászok is meggyõzõ-
déssel csatlakoztak szervezetünk-
höz. Sikerként könyvelhetõ el,
hogy a vadász felelõsség- és bal-
esetbiztosítás költségeit ezer fo-
rintban tudtuk megõrizni. 

Szervezetünk 2003-ban is fenn-
akadás nélkül végezte az új vadá-
szok vizsgáztatását. Hat alkalom-
mal volt állami vadász-vizsga,

ahol 87-en tettek eredményes
vizsgát. Az állami vadászvizsgá-
hoz az írásbeli vizsgakérdéseket
továbbra is szigorú rend szerint
a kamara központja biztosítja.

A vizsga elméleti részét képe-
zõ teszt adatbázisát aktualizál-
ták, országosan lecserélték a ja-
vító kulcsokat. 

A kamara az érdekérvényesítõ
munkáját az elmúlt esztendõben
több szaktárca törvény-, és ren-
delet módosításának véleménye-
zésén keresztül próbálta megva-
lósítani. Véleményeztük a KvVM
alaptervét, az agrártámogatási
költségtervet, ezen kívül a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló tör-
vényt, illetve ennek végrehajtási
utasításának változatait, továbbá
az OMVK-ról szóló törvénymó-
dosítást. Elkészült az ORFK és
az OMVK együttmûködési meg-
állapodása, mely elsõsorban a
gépjármû vadütközésre, valamint
az orvvadászatra terjed ki.”

(Folytatás a 2. oldalon)

Törvényesen
mûködõ kamara
Második ciklusába lépett a
vadászkamarák mûködése. A
szervezetek a kezdeti lépések
után megtalálták helyüket és
szerepüket, kialakították
szervezetüket, a mûködési
mechanizmusukat. 
A vadászkamarák felügyeleti
szerve a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um, ahol most látták elérke-
zettnek az idejét, hogy ellen-
õrizzék a szervezetek tör-
vényszerû mûködését. Az or-
szágos ellenõrzési hullám
Veszprém megyét sem kerül-
te el. A vadászkamarának
nincs takargatni valója, ezért
jobb is, hogy sor került a fe-
lülvizsgálatra, amit az FVM
jogi fõosztálya végzet.
Igen sokszínû és sokrétû tevé-
kenység jellemezte a Veszp-
rém megyei Vadászkamarát
az elmúlt hat évben. Az ál-
lamigazgatási feladatok mel-
lett erõteljes volt a vadgazdál-
kodói érdekképviselet. Emel-
lett rengeteg rendezvényük
volt a vadászbáloktól kezdve
a különféle tanfolyamokig,
vadászversenyekig bezárólag.
A többnapos vizsgálat a ka-
mara minden lépésére, tevé-
kenyégére kiterjedt. Dr. Szanyi
András ellenõrizte az alapsza-
bály szerinti mûködést, annak
jogszerûségét; a dokumentá-
ciókat; a jegyzõkönyvek veze-
tését; a bizottságok feladata-
it; a munkamorált; a vezetõk
tevékenységét. A záró jegyzõ-
könyv szerint a „törvényessé-
gi ellenõrzés során megálla-
pítható volt, hogy a Veszprém
megyei Vadászkamara alap-
vetõen törvényesen mûködik,
a ellátja mindazokat a felada-
tokat, amiket a jogszabályok
a hatáskörébe utaltak”, vagyis
a vizsgálat mindennemû el-
marasztalás nélkül végzõdött.

A közelmúltban tartotta tisztújító
közgyûlését a Veszprém megyei Va-
dászszövetség, ahol elnöknek vá-
lasztották Pap Gyula, kamarai el-
nököt. A korábbi elnököt, Szombati
Józsefet a kamara közelmúltbéli
küldöttértekezletén elnökségi tag-
nak választották.

Az elmúlt évek során Veszprém
megyei Vadászkamara teljesítette
azokat a célkitûzéseit, küldetését,
amelyeket el kívánt érni. Ezek
eredményeként nemcsak a megyé-
ben, hanem országos szinten is elis-
mertté vált, vélekedett Pap Gyula.
Ennek ellenére volt javítani való te-
rület. Az országban két olyan me-
gye található, ahol a vadászati véd-
egylet és a kamara teljesen különál-
lóan mûködött, helyileg és szerve-
zetileg is. Ezek közé tartozott
Veszprém megye. Országosan is
nagy volt a nyomás, hogy megold-
ják ezt a problémát.

Annak ellenére, hogy más a fel-
adata a két szervezetnek, a kamará-
nál úgy gondolták, a vadászok érde-
keinek az érvényesítése érdekében
hatékonyabb lehet a két szervezet
közötti együttmûködés. A védegy-
letnek helyet biztosítottak a kamara
székházában. Ezzel a lépéssel azt
kívánták elérni, hogy közelebb ke-
rüljenek egymáshoz, ami – be kell
látni – nem nagyon sikerült. 

A kamara az egyéni vadászokat
képviseli, a védegylet pedig az egye-
sületeket. Ennek ellenére a kama-
rának 32 vadgazdálkodó egység a
tiszteletbeli tagja. Ebbõl is az lát-
szik, hogy az egyesületek szintén
kerestek szervezetet, ahova tartozni
kívántak. Pap Gyula szerint amikor
egyre nehezebbek a körülmények,

két irányból, de ugyanazon érdeke-
ket képviselve a szervezeteknek
össze kell fogniuk, s meg kell pró-
bálniuk eredményeket elérni a va-
dásztársadalom érdekében. 

A közelmúltban tartotta tisztújí-
tó közgyûlését a vadászszövetség,
ahol a vezetés ismertette a várható
feladatokat, tennivalókat. A köz-
gyûlés Pap Gyula, kamarai elnököt
választotta meg a védegylet elsõ
emberévé. A szervezet székhelye a
kamarai székház lesz, ott fog tevé-
kenykedni. Az adminisztrációs fel-
adatokat a kamara alkalmazottja
fogja ellátni, ebbõl eredõen több-
letköltségek nem várhatóak. A véd-
egylet korábbi elnöke, Szombati Jó-
zsef, régi vadászember, nagy ta-
pasztalatokkal rendelkezik. Elnök-
ségi tag maradt a védegyletben, de
a kamara legutóbbi küldöttértekez-
letén beválasztották a kamarai el-
nökségbe is. 

Ezzel a lépéssel a megyei vadá-
szati érdekképviselete egy kézbe
került. Mostantól az építkezésen
van a hangsúly. A két szervezet kö-
zösen sokkal hatékonyabban tudja
képviselni a vadásztársadalom ér-
dekeit. Munka lesz bõven. Itt van-
nak az uniós elvárások, pályázatok
tömkelegét lehet beadni, 2007-ben
véget ér az üzemtervi ciklus, az
egyes társaságokban feszültségek
tapasztalhatóak. Soha ennyire nem
volt szükség az egységes fellépésre,
mint most. A magyar vadászoknak
jelentõs múltjuk van, az egyesüle-
tek ezeket az értékeket csak úgy
tudják hatékonyan megvédeni, ha
ott lesznek mindenhol ahol dönté-
sek születnek, ahol megfelelõ infor-
mációkat szerezhetnek.

A pápai Agrárexpón a vadászati programok sorá-
ból kiemelkedtek a szakmai elõadások. Ezek sorá-
ban Vezsenyi Imre, a megyei FM Hivatal vadászati
osztályának vezetõje a vadászat és vadgazdálkodás
az unióban címmel tartott elõadást.

Népes hallgatóság elõtt tartotta elõadását
Vezsenyi Imre. Úgy látszik, sokakat érdekelt, mi
vár ránk az unióban. Az osztályvezetõ kellõ alapos-
sággal járta körbe a témát, így mindenki számára
szolgált új információkkal. Úgy fogalmazott, hogy
a vadgazdálkodást és a vadászatot az EU tagálla-
maiban alapvetõen a történelmi hagyományok és
kulturális tradíciók határozzák meg.

A vadgazdálkodás és a vadászat feltételei és tár-
sadalmi súlya országonként más. A vadászat hely-
zetét és jellegét befolyásolja, hogy egy országban a
földhasználat és az urbanizáció milyen mértékû. A
vadgazdálkodásra alkalmas területek aránya a tag-
országok többségében 75–80 százalék között ala-
kul. Hazánkban a vadászatra alkalmas területek
aránya 85 százalék. Az erdõsültségi százalék, amely
a vadgazdálkodásban fõleg a nagyvadfajok súlyát
határozza meg a közösség országainak jelentõs há-
nyadában a Magyarországinál (18,3 százalék) lé-
nyegesen nagyobb (25 százaléknál több).

A vadászati hagyományok és kulturális különb-
ségek alapján az EU 15 tagországa 4 csoportra
osztható: német vadászati rendszer (5 ország);
skandináv vadászati rendszer (3 ország); angol-
szász vadászati rendszer (2 ország); latin vadászati
rendszer (5 ország).

A vad tulajdonjogáról és a vadászati jogokról
szólva elmondta, a vad tulajdonjoga szempontjából
az EU tagállamok többségében az uratlan jószág-

ként (res nullius) való kezelés a jellemzõ. A vadá-
szati jog általában a föld tulajdonjogához kapcsoló-
dik. Állami tulajdonként csak a mediterrán orszá-
gokban kezelik a vadat. Ezekben az országokban a
nem túl szigorú vadászati feltételek alapján, lénye-
gében minden állampolgár számára lehetõvé teszik
a vadászatot.

A res nullius koncepciót ma már anakronizmus-
nak lehet tekinteni, mivel nem felel meg a vadásza-
ti feltételek fejlõdésének. A vadnak tulajdon tár-
gyává tétele lehetõvé tenné a vad védelmét minden
támadással szemben. Fontos szempont a kapcsolat
szorosabbá tétele a vad és a föld között (a fölbirto-
kos tulajdonává tétele), a vadat a föld termékévé
tenné, így biztosíthatná a jó vadgazdálkodás és vad-
védelem érvényre jutását. Ellentmondás, hogy a
földbirtokosok kis hányada gyakorolja a jogokat
maga.

A vad tulajdonlásával kapcsolatban további fon-
tos szempont jelentkezik az állam részérõl. A vad-
gazdálkodás a természetvédelem része, és ezért az
államnak fontos érdeke és feladata, hogy  a vadgaz-
dálkodás és a vadászat  a lehetõ legnagyobb mér-
tékben  szervezett és ellenõrzött legyen. A nyugat-
európai vadászati rendszerek fõ szakmai problé-
májának vadgazdálkodási és természetvédelmi
szempontból is  ezt tartják, mivel a kis vadászterü-
leteken ökológiai alapokon álló vadgazdálkodást
nem vagy csak a kis egységek valamilyen módon
való összefogásával lehet folytatni. (Mi ezt csinál-
juk fordítva!) Hollandiában például körülbelül öt-
ezer hektár nagyságú vadgazdálkodási egységek ki-
jelölését írja elõ a vadászati törvény.

(Folytatás a 3. oldalon)

Változatos uniós vadászatok
A vadgazdálkodást és a vadászatot a történelmi hagyományok

és kulturális tradíciók határozzák meg
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Közönségsiker az Agrárexpón
A Veszprém megyei Vadászkamara ismét képviseltette magát a Szent
György-napi Agrárexpón, Pápán. Ahogy ezt az elmúlt években megszokhat-
tuk, a vadászok ezúttal is közönségsikert arattak. Jelenlétüket egyre nagyobb
várakozás elõzi meg, aminek meg kell tudni felelniük. Ezért minden évben
valamilyen újdonsággal rukkolnak elõ. Cikkünk a 2. oldalon található.
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(Folytatás az 1. oldalról)
„A törvényességi elõírásnak
megfelelõen megtartottuk kül-
döttértekezleteinket, elnökségi
üléseinket. A megválasztott bi-
zottságok mûködnek, megfelel-
nek a törvényességi elõírások-
nak. 

Az eltelt idõszakban számta-
lan olyan programot folytat-
tunk, amelyek korábban is si-
keresnek bizonyultak és jó
visszhangra találtak. Ismét
megszerveztük és megint nagy
sikerrel zajlott a megyei va-
dászbál. Színvonalas program-
mal vettünk rész a pápai agrár-
expón, ahol a kamara „kiállítá-
si nagydíjat” kapott. Szakmai
program keretein belül képvi-
seltettük magunkat a FEHO-
VA-n. Részt vettünk az Orszá-
gos Vadásznapokon. Megszer-
veztük a hivatásos vadászok
megyei versenyét. Az országos
hivatásos vadászversenyen
Gyimóthy Róbert, a Marcal-
Bitvaköz Vt. hivatásos vadásza
jó eredményt ért el. Hagyomá-
nyoknak megfelelõen a Mentor
Kft-vel közösen megszerveztük
Balatonfûzfõn a koronglövõ
versenyt a Veszprém megyei
kamarai nagydíjáért. Megszer-
veztük és lebonyolítottuk
Huszárokelõpusztán a
Bakonyerdõ Rt. támogatásával
a megyei hivatásos vadászok
kötelezõ továbbképzését és
vizsgáztatását.

Komoly erõfeszítéseket tet-
tünk a székház átépítésének
mielõbbi befejezése érdekében,
ami egész évben folyamatosan

leterheltséget jelentett. Szep-
temberben már itt bonyolítot-
tuk le a megyei vadásznapot, az
ünnepélyes székház avatóval
együtt.

Országosan elsõként sikerült
megoldanunk a megyében a
vadászkutya vizsgáztatást és
aktívan bekapcsolódtunk az
OMVK kinológiai bizottságá-
nak munkájába. Az országos
programhoz igazodóan felmé-
rést  végeztünk a megyét érin-
tõ orvvadászokkal összefüggõ
állapotokról Vadásztársaságok
támogatása érdekében aktívan
közremûködünk a vadkár
becslésekben, ami nagyon há-
látlan feladat a kamara szem-
pontjából.

Szükségesnek tartottuk,
hogy javítsunk a vadászkamara

és a vadászok között kommu-
nikációban, hiteles, mindenki
számára fontos információkat
juttassunk el az érintetteknek.
Ennek érdekében életre hív-
tuk a „Vadászkürt” címû újsá-
got, mely az elmúlt évben két
alkalommal jelent meg, és
minden érintett ingyenesen ju-
tott hozzá.

Az elmúlt évben egyre nehe-
zebb körülmények közé kerül-
tek a vadgazdálkodók, ami ki-
hat a kamara tevékenységére is.
A szervezet anyagi erõforrásai
nagyon mérsékeltek. A kamara
vezetése, a bizottsági tagok
mindennemû térítés nélkül
végzik a munkájukat. A mû-
ködtetés csak a vadgazdálko-
dók támogatásával lehetséges.

Ilyen körülmények között is
mindent meg fogunk tenni an-
nak érdekében, hogy megõriz-
zük hagyományainkat, értékes
programokkal, nyílt, õszinte
kommunikációval nyerjük meg
a megyében mûködõ kamarai
tagokat. Ennek érdekében
2004-ben is számtalan tenniva-
ló áll elõttünk. El kell végez-
nünk a hatósági jogkörökbõl
eredõ feladatokat.

Részt vettünk a FEHOVA-n,
az agrárexpón, megszerveztük a
megyei vadászbált. Megtartjuk
a különféle szintû vadászverse-
nyeinket, a vérebversenyt is.

Ott leszünk az Országos Va-
dásznapokon. Szeretnénk erõsí-
teni az együttmûködést a ható-
ságokkal, a társzervezetekkel.
Újdonságként meghirdetjük a
megyei rókakoponya versenyt”. 

Ezúttal is nagy sikerrel zárul a pápai agrárexpo.
Az elismerésekbõl kijutott a vadászoknak is,
akik nagyon kitettek magukért. A közönség kö-
rében már komoly népszerûségnek örvendenek.

Ahogy az lenni szokott, ismét a vadászkürt
szólította egybe a pápai agrárexpo látogató kö-
zönségét. A kürtösök a vadásznap kezdetét je-
lezték, amelyre ezúttal is a kiállítás zárónapján
került sor. 

– Fontosnak ítéljük meg, hogy a pápai rendez-
vény sikeres legyen, s a szervezett programokon
mindenki jól érezze magát. Ehhez a vadászka-
mara azzal kíván hozzájárulni, hogy ismét szín-
vonalas kínálattal jelentkezett – mondta köszön-
tõjében Pap Gyula, kamarai elnök. Hozzátette, a
vadászok mindannyiszor bizonyították, helyük
van a mezõgazdasági szakkiállításon, ezért mél-
tán nyerték el a nagyközönség tetszését.

– Az agrárexpót kiegészítõ vadásznapról el
kell mondani, hogy az egyik legérdekesebb szín-
foltja az egész eseménysorozatnak. Egyrészt a
kínált látnivalókkal, másrészt a szervezet progra-
mokkal. A vadfõzõ versennyel pedig különösen
belopták magukat a pápai polgárok szívébe – vé-
lekedett dr. Áldozó Tamás, Pápa alpolgármeste-
re. Ezt igazolja az is, hogy négy éve, amióta meg-
jelentek az agrárexpón, azóta nem múlhat el a

városban sátoros ünnep, fesztivál, rendezvény,
sokadalom, ahol természetes igényként nem me-
rülne fel az, hogy a vadászok fõzzenek a népnek
valamit. 

A vadászkamara már az elsõ alkalommal ma-
gasra tette a mércét, így évrõl évre fõhet a feje a
szervezõknek, mivel is rukkoljanak elõ, hogy is-
mét ámulatba ejtsék a látogatókat. Szerencsére
a nagyközönségnek ezúttal sem kellett csalód-
nia. Nagy érdeklõdés kísérte a vadászati progra-
mokat, köztük a vadászsólyom-, a vadászkutya-,
az íjász bemutatót. A fedett sátorban 400 trófeát
mutattak be. A vadászok a legféltettebb kincsei-
ket bocsátották közszemlére. Kuriózum volt,
hogy a kamara a Skicc Kft-vel karöltve élõhely
bemutatót is összehozott, hasonlót, mint amilyet
a FeHoVa Kiállításokon szoktunk látni, az FVM
standján. Ez azért már jelzi az esemény rangját!

Ahogy azt már korábban megszoktuk, a legna-
gyobb érdeklõdés ezúttal is a fõzõversenyt övez-
te, amelyre 14 vadásztársaság nevezett. Szinte
mindenféle vad került a kondérokba. Gyõztest
nem hirdettek, hiszen mindegyik szakácscsapat
kitett magáért, ezért egy serleggel térhettek
haza. Az eredményt a „kóstoló bizottság”, vagyis
a látogatók díjazták, azzal, hogy az ételeket
mind egy szálig elfogyasztották. Egészségükre!

Elnök: Pap Gyula (Pápa)
Titkár: Baracskay Lajos (Nemesgulács)
Hivatásos vadászok, alelnök: Sipos Péter
(Ugod)
Sportvadászok, alelnök: Árvai István (Márkó)
Vezetõségi tagok: dr. Mile Imre (Zirc), Szomba-
ti József (Nagyvázsony)
Etikai Bizottság elnöke: dr. Zsédenyi Imre (Pá-
pa), tagok: dr. Bölcsházy András (Tapolca), Ró-
zsa Gergely (Veszprém), Takács József (Lovász-

patona), Tóth Kálmán (Nemesszalók), Keller
Gyula (Ajka), Sándor István (Zánka), Farkas
Attila (Monostorapáti).
Felügyelõ Bizottság elnöke: Láng Gáspár (Ba-
latonfüred), tagok: Gulyás Ferenc (Zirc), Koz-
ma Tibor (Veszprém).
Vadvédelmi, Vadgazdálkodási Bizottság elnö-
ke: Magyar Zoltán (Lovászpatona), tagok: Fe-
hér László (Pápa), Takács András (Pápa), Varga
Sándor (Pápa), Révész Imre (Tapolca).

A kamara pénzügyi lehetõsé-
gei szûkülnek, ennek ellenére
a szervezetnek nincsenek lik-
viditási gondja. Szigorú és ta-
karékos költséggazdálkodás
mellett a szükséges kiadáso-
kat fedezni lehet. Úgy tûnik, az
idei esztendõben sem várható
jelentõs változás, megfontolt
gazdálkodással kell továbbra
is mûködtetni a szervezetet.

A Veszprém megyei Va-
dászkamara nevében Pap
Gyula, elnök számolt be a
küldöttértekezlet elõtt a
2003-as esztendõ pénzügyi,
gazdasági tevékenységérõl, az
elért eredményekrõl valamint
az idei költségvetésrõl. Úgy
fogalmazott, hogy a vadász-
kamara a jóváhagyott 2003.

évi terv alapján végezte pénz-
ügyi, gazdasági tevékenysé-
gét, figyelembe véve az aktuá-
lis módosításokat. Alapvetõ
cél az volt, hogy a kamara
rentábilisan mûködjön, te-
gyen eleget elõírt és elvárt
feladatainak, minden esetben
határidõben teljesítse pénz-
ügyi kötelezettségeit. El-
mondható, hogy az elvárások-
nak sikerült eleget tenni. 

A 2003-as gazdasági évet te-
kintve a tervezett 8,6 millió fo-
rintos veszteséggel szemben
1,1 millió forint veszteséggel
zárta a kamara az évet. A ki-
sebb mértékû veszteséget az-
zal sikerült elérni, hogy a ka-
mara vezetése 2003-ban sem
vett fel a tevékenységéért

semmilyen ellenszolgáltatást,
tiszteletdíjat. Ez a járulékaival
együtt mintegy nyolcmilliós
költségcsökkentést jelentett.

A székház felújításával kap-
csolatos kiadásokat kisebb
mértékben túllépték, amire a
tervezettel szemben hétszáz-
ezer forinttal többet költöt-
tek. Az OMVK ötszázezer
forint vissza nem térítendõ
támogatást adott a székház-
felújításhoz. Ez azért követ-
kezett be, mivel tavaly teljes
egészében szerették volna be-
fejezni a munkát, hogy annak
ünnepélyes átadását is meg
tudják ejteni. Az ünnepségen
Kuti Csaba, a Veszprém Me-
gyei Közgyûlés elnöke kö-
szöntötte a vadásztársadal-

mat. A székház átadását az
egyik vadásztárs jelentõsen
támogatta, a kamara térítés
nélkül kapott berendezési
tárgyakat (konyhabútor, szo-
babútor, asztalok, székek),
amelyeknek az értéke megkö-
zelíti az egymillió forintot.

Likviditási problémák 2003.
évet illetõen nem voltak,
pénzügyi fizetéseiknek határ-
idõben eleget tettek, bár lát-
ható, hogy a kamara pénzügyi
lehetõségei nagyon szûkek.

A költségek folyamatosan
nõttek, míg a bevételek egyre
jobban szûkülnek. Ez feltét-
len felveti a még szigorúbb
költséggazdálkodást, és a to-
vábbi támogatók bevonását,
szögezte le Pap Gyula.

Szerencsére kevés az etikai vétség
Az OMVK alapszabálya szerint az etikai bizottságok feladata, hogy az ötvenezer vadász fe-
gyelmi helyzetét és ügyeit „karbantartsa”, illetve az adott esetben meghozza a szükséges hatá-
rozatokat, kezdte beszámolóját dr. Zsédenyi Imre, a megyei vadászkamara etikai bizottsá-
gának az elnöke. Meglepõ, de országos szintre rendkívül kevés ügy érkezik, ez jelentheti azt,
hogy kevés az etikai vétség, vagy a területi szervezeteknél már elsõ fokon lezárulnak az ügyek.
Az a tapasztalata, hogy a központi tájékozatlanság azért van, mert a megyék továbbra sem
tájékoztatják a központot az etikai eljárásaikról.
Veszprém megyében az etikai bizottsághoz két ügy érkezett. A bizottság mindkét üggyel érdem-
ben foglalkozott és jogerõs határozat született. Az elsõben trófea szabálytalan bemutatásáért
ötvenezer forint pénzbírságbüntetést, míg a második esetben írásbeli megrovás büntetést ve-
tett ki. Egyik határozat ellen sem nyújtottak be fellebbezést, így azok jogerõssé váltak. Az Or-
szágos Etikai Bizottsághoz mindkét határozatot megküldték.
Az etikai bizottság úgy véli, öt év távlatában szükségesnek látszik egy országos felmérés az eti-
kai eljárásokról, az ügyek számáról, azok területi megoszlásáról, az elkövetett vétségekrõl. Ez
a felmérés iránymutatást adhat az etikai bizottságok további munkájához. Az OMVK elnök-
sége felkérte a területi szervezetek etikai bizottságának elnökeit, hogy munkájukról részletesen
tájékoztassák az Országos Etikai Bizottságot.

HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Rt.
Veszprém Jutasi u. 10. Pf. 54.
Tel.: 00-36-88-591510

Romantikus környezetben a Bakony mélyén Alsóperében, új
szállodánkban Kínálunk Önöknek különleges élményt nyújtó
pihenést. A szállodában 14 db összkomfortos szoba áll ren-
delkezésre, 33 férõhellyel. 
Aktív pihenésük érdekében lehetõség van teniszezésre, ke-
rékpározásra az erdei utakon, egyedülálló természeti kép-
zõdmények megtekintésére gyalogtúrákon. Lovaglási lehetõ-
séget a közelben biztosítunk, gyakorlott lovasok részére szer-
vezett túrák keretében. Vadászati lehetõség: õz, gímszarvas,
muflon, vaddisznó.

Mozgalmas évet zártunk
A szervezettség továbbra is százszázalékos

Pap Gyula: Aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze!

A vadászokat mindig várják Pápán

Évek óta legnagyobb sikerrel a vadászok fõzõversenye zajlik. Ezúttal 14 vadásztársaság kínálta
a jobbnál jobb étkeket

Eleget tettek az elvárásoknak

Kamarai tisztségviselõk
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(Folytatás a 1. oldalról)
A vadászati jogok bérbe-

adása is változó. Miután az
EU tagállamainak többségé-
ben a vadászati jogok a föld-
tulajdonost illetik, a jogok
hasznosításának leggyakoribb
formája a bérbeadás. Ez le-
het: személyes alku, árverés,
sorshúzás és törvényi szabá-
lyozás alapján. De nem min-
dig a legtöbbet ígérõ jelentke-
zõ a nyerõ. A vad védelmének
érdekében például Németor-
szágban a szakhatóságnak le-
hetõsége van a három legked-
vezõbb ajánlat közül választa-
ni (szakmai alkalmasság, la-
kóhely távolsága) alapján. A
bérletek idõtartama 6–9–12
év között változik, de vannak
15 évre kötött szerzõdések is.
Megalapozott és tartamos
vadgazdálkodást, amely a
vadállomány érdekeit veszi fi-
gyelembe – és nem ösztönöz a
vadállomány kizsarolására –
kizárólag ilyen idõtávokon
belül lehet folytatni.

A közösség törvényei tiltják
a nemzeti hovatartozáson ala-
puló diszkriminációt, ezért a
vadászterületek bérbevéte-
lében a saját állampolgárok
preferenciáját rendszerint
más megoldásokkal segítik:

1. A bérlõnek az adott or-
szág vadászvizsgáját kell le-
tennie (nyelvi korlát). 2. Meg-
határozott idejû (pl. 3 év) az
adott országban szerzett va-

dászati gyakorlattal kell ren-
delkeznie. 3. Ismernie kell az
adott állam joggyakorlatát
(különösen a vadászati jogot).
4. A vadászterülettõl megha-
tározott távolságon belül la-
kik. Az ilyen szabályok ma-
gyarázata, hogy a vad nemzeti
érték és a vadászati lehetõsé-
gek igen korlátozottak.

A vadkár kérdése az unió-
ban eltérõ. A hazai vadgaz-
dálkodás néha legjelentõsebb
ügyeként kezelt vadkárok
kérdésében alapelvként a va-
dászati jogok birtokosának
(állam, földtulajdonos vagy
bérlõ) kártérítési felelõssége
határozható meg. A károk
rendezésében legtöbbször a
polgári törvénykönyvben fog-
laltak az irányadóak, de speci-
ális vadkárszabályozás is elõ-
fordul. Általános gyakorlat

szerint a károk rendezésérõl a
bérleti szerzõdésekben ren-
delkeznek, és csupán kirívó
esetekben lehetséges a bérleti
szerzõdés felbontása. Szélsõ-
séges esetekben a jogszabá-
lyok lehetõségeket adnak
hivatalosan elrendelt vadásza-
tokra a kár megelõzésére/csök-
kentésére. Ugyanakkor a dán
vadászati jog nem ismeri a
vadkár fogalmát és arról nem
is rendelkezik.

A vadászati jogszabályok
megsértõit rendszerint szigo-
rúan megbüntetik. A vadásza-
ti szabálysértéseknek automa-
tikus büntetési tételei nincse-
nek, de bírósági döntésekben
általános: súlyos pénzbírsá-
gok kiszabása; a fegyvertartá-
si engedély bevonása; a vadá-
szati engedély ideiglenes vagy
végleges elvesztése. Az EU ál-
lamaiban a kereskedelmi célú
vadorzás megakadályozásá-
nak fontos eszköze az élõ és
lõtt vad kereskedelmének szi-
gorú szabályozása. A kereske-
delem az elfogással és elejtés-
sel azonos megítélés alá esik.
Friss vad csak a vadászati
idény kezdetétõl a végét köve-
tõ néhány napig hozható for-
galomba. Külön szabályozzák
a tenyésztett vad kereskedel-
mét (az eredetet igazolni).

A rendelkezések a felhasz-
nálókra is vonatkoznak (étter-
mek, szállodák, stb.), amelyek
a tilalmi idõben jogi következ-

mények nélkül nem vásárol-
hatnak nem törvényes erede-
tû vadat.

A Büntetõ Törvénykönyv-
rõl szóló 1978. évi IV. törvény
módosítása 266/B § (1) sze-
rint aki gerinces állatot
…indokolatlanul bántal-
maz…,    vétséget követ el, és
két évig terjedõ szabadság-
vesztéssel, közérdekû munká-
val vagy pénzbüntetéssel bün-
tetendõ. Az (1) bekezdés sze-
rint büntetendõ, aki a vadá-
szatról szóló törvény által til-
tott vadászati eszközzel vagy
tiltott vadászati módon vadá-
szik, illetõleg a halászatról
szóló törvény által tiltott hal-
fogási eszközzel vagy módon
halászik vagy horgászik.

Összegzésként hozzáfûzte, a
vadászatot a tagállamok több-
ségében önálló törvény szabá-
lyozza, és a vadászati jog a
földtulajdonhoz kötõdik. A va-
dászat gyakorlásával kapcsola-
tos személyi feltételek általá-
ban hasonlóak (vadászati en-
gedély, fegyvertartási enge-
dély, vadászvizsga, minimális
életkor, felelõsség biztosítás).
A vadgazdálkodás és vadászat
jogi szabályozása (LV/1996.)
az  Európai Unióban érvény-
ben lévõ elõírásoknak és kö-
vetelményeknek megfelel és
néhány kisebb kérdéstõl elte-
kintve jelentõs harmonizációs
feladatokra a csatlakozás so-
rán nem kell számítani. 

Változatos uniós jogszabályok

Az Országos Magyar Vadászka-
mara Veszprém megyei szervezete
létrehozta a „Veszprém megye
Vadgazdálkodásáért Alapítványt”. 

Az alapítvány célja a Veszprém
megyei vadászati tájegységek
környezetvédelmének és termé-
szetvédelmének segítése, isme-
retterjesztõ elõadások szervezése
és kiadványok készítése, szakmai
oktatóprogramok, gyakorlatok
szervezése. Az alapítvánnyal elõ

kívánják segíteni a vadászati ha-
gyományok ápolását, a nemzet-
közi kapcsolatok létesítését, a
Veszprém megyei vadászturiz-
mus támogatását. Támogatni kí-
vánják a munkájuk során egész-
ségromlást, fogyatékosságot, va-
dászbalesetet szenvedett hivatá-
sos és sportvadászokat, azok csa-
ládtagjait.

A „Veszprém megye Vadgaz-
dálkodásáért Alapítvány” kerete-
in belül megalapították a Veszp-
rém megye Vadgazdálkodásáért
kitüntetést, melyet a kamara
döntése értelmében évente há-
rom-három vadásztárs vehet át. 

A fenti célokat az alapítvány
közhasznú szervezetként, politi-
kamentesen végzi. Várják támo-
gatók jelentkezését!

Aranyérmes õzbaktrófeá-
val köszöntött ránk a vadá-
szati idény. Szinte már az elsõ
napokban egy értékes õzbak
került terítékre a Sümeg Va-
dásztársaságnál, ami vélhetõ-
en idei vadásztársasági re-
kord lesz.

Wolgang Fritsch, bécsi in-
gatlankereskedõ, viszajáró
vendég reggeli cserkelésre in-
dult kísérõjével, Nagy Miklós,
hivatásos vadásszal, amikor
megpillantották az õzet
Sümegprága határában. Kö-
rülbelül 120 méterrõl sikerült
terítékre hozni.

A Veszprém megyei trófea-
bíráló bizottság a bakot 159,7

pontosra értékelte, ami arany
minõsítést jelent. Súlya 590
gramm volt.

Önnek mi a véleménye:

Hogyan õrizhetjük meg vadászterületeinket?

A Vadászkürt decemberi számban megjelent Horváth Gábor
vadásztársunk írásával részben egyetértek. A kényszerhasznosí-
tás elrendelése valóban nem a legszerencsésebb megoldás, de
mi vadászok tehetünk elsõsorban azért, hogy így is történtek ha-
tárkijelölések. Nem voltunk képesek a nagy többség számára el-
fogadható döntéseket hozni. Félõ, hogy 2007-ben sem lesz ez
másként! Az 1996. évi LV. törvény hatálybalépésekor – sokan
mondják – kevés idõ állt rendelkezésre a vadászterületek hatá-
rainak kijelölésére, egyáltalán az addig vadászóknak birtokon
belül maradni. Természetesen aki a törvényalkotás menetét fi-
gyelemmel kísérte, tisztában volt a vadászati jog földtulajdonhoz
kötésével. Más kérdés, hogy többen a „sült galambot” várták, az
alapvetõ változásokat fel sem fogták. Sajnos még ma is vannak
ilyen társaink! Néhány felkészült vadásztárs, földtulajdonos va-
dászati lehetõséget szerzett nekik is, de gondolkodásuk megma-
radt az „én vagyok a nagy vadász” – szintjén. Nem akarják/tud-
ják elfogadni, hogy a vadászati lehetõség biztosításának záloga a
földtulajdonos.

Miben látom én a vadászbérlet megújításának esélyét?
1. Mindenek elõtt a földtulajdonosokkal, gazdálkodókkal va-

ló jó kapcsolatnak. Meggyõzõdésem, hogy csak azoknak az egye-
sületeknek marad esélye 2007. után is vadgazdálkodásra/vadá-
szatra, amelyek tiszteletben tartják a mezõgazdasági termelés
elsõdlegességét, korrektül együttmûködnek a termelõkkel. 

Mit értek ez alatt? Kísérjük figyelemmel a termelést, eseten-
ként befolyásolhatjuk a termesztett növényféleséget. Vegyük ko-
molyan a vadkárok visszaszorítását, kérjük ebben a gazdák köz-
remûködését. Ne létesítsünk vadgazdálkodási berendezést en-
gedélyek nélkül. Tájékoztassuk õket folyamatosan a környéken
élõ vadállományról, terveinkrõl. Tudjanak erõfeszítéseinkrõl.
Nem tartom valószínûnek, hogy több éves jó kapcsolat után a
tulajdonos(ok) másban (esetleg ismeretlen idegenben) jobban
bíznának. Szerencsés az az egyesület, ahol a teljes tagság esze-
rint cselekszik. Gond ott lehet, ahol néhány vadásztárs miatt
nem alakult ki normális együttmûködés. Szerencsére egyre ke-
vesebben vannak ilyenek.

2. Igen fontosnak tartom a vadászegyesület, társaság mûködé-
si területén betöltött szerepét. A vadászok általában megjelen-
nek önkormányzati, egyéb társadalmi rendezvényeken. Fontos,
hogy pozitív benyomást keltsenek, szükség szerint nyújtsanak se-
gítséget azokban a dolgokban, amelyekben vadászember azt
megteheti. 

Az egyesületeknek számtalan lehetõségük van a környezetük
segítésére. Tudom, hogy nincsenek szociális feladataink és ehhez
anyagiakkal sem rendelkezünk, de az idõnként nyújtott apró fi-
gyelmesség, vagy az iskolás gyermek természetmegismerõ folya-
matát segítve szimpatizánsokat szerezhetünk a határozathozó
közgyûlésekre. 

Úgy gondolom, újra eredményesen pályázni olyan egyesület-
tel/társasággal lehet, amely a gazdáknak garanciát jelent a kö-
vetkezõ 10 évre is.

Stark Béla (Mindszentkálla) Terítéknövekedés várható
Jól indult a szezon

Biztonság, professzionizmus:

NE.GA.CO KFT.
Vadászatszervezõ iroda

H–9493 Fertõboz, Fõ u. 51.
Tel./fax: (99) 357-365

E-mail: negaco@hu.inter.net

Próbálja ki!

ALAPÍTVÁNY
ÉS KITÜNTETÉS

Évente három vadásztárs
kaphatja meg a Veszprém megye
Vadgazdálkodásáért kitüntetést

Jelentõs összefüggés van a vadlétszám és a vadkár
mértékében. Erre a következtetésre jutott a vadász-
kamara vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottsága.

A kamarai küldöttgyûlésen a vadvédelmi és vad-
gazdálkodási bizottságának 2003. évi munkájáról
Sipos Péter, bizottsági elnök számolt be. A bizottság
a munkatervének megfelelõen az erdei vadkárok
alakulásának vizsgálatát célozta meg, az emelkedõ
vadkilövéssel összefüggésben. Veszprém megyében
2002-ben jelentõsen emelkedtek a terítékadatok az
elõzõ évi kilövésekhez képest. Vadfajonként a kö-
vetkezõket állapították meg: A szarvasteríték 39
százalékkal nõtt, miközben a mennyiségi vadkár 70,
a minõségi vadkár 15 százalékkal csökkent. Az õzte-
ríték 37 százalékkal nõtt, a mennyiségi vadkár 65,
minõségi 15 százalékkal csökkent. A vaddisznóterí-
ték 19 százalékkal nõtt, a mennyiségi vadkár 9, a mi-

nõségi vadkár 82 százalékkal csökkent. A muflon és
a dámteríték egyaránt jelentõsen nõtt, de emelke-
dett a vadkár mértéke is, ugyanis az elõzõ évben
ilyet nem regisztráltak.

2002-ben mennyiségi vadkár összesen 37,5 hektá-
ron keletkezett, egy évvel késõbb már „csak” 24,5
hektáron, ami 45 százalékos csökkenést mutat.

A minõségi vadkár esetében 2002-ben összesen
948,7 hektáron történt károkozás, 2003-ban pedig
785,9 hektáron, ami 17 százalékos csökkenést jelez.
Mindezek alapján a bizottság megállapította, hogy az
emelkedõ teríték hatására az erdei károk szempont-
jából kiemelt vadfajoknál – szarvas, õz esetében – a
mennyiségi károk jelentõsen csökkentek, a minõségi
károknál is lényeges visszaesés következett be.

A Veszprém megyei vadlétszám apasztása az er-
dei vadkárok csökkenésében is visszaigazolható. 

A Veszprém megyei adatok a 2003/2004-es vadászati szezonban:

FAJ DARAB VÁLTOZÁS DARAB

Gímszarvas 5 587 + 2,9% + 156
Dám 455 + 0,1% + 3
Õz 6 310 – 3,6% –  237
Muflon 375 – 6,5% – 23
Vaddisznó 8 561 – 6,0% –  544
Összesen: 21 288 – 3,0% – 649

Trófeás nagyvadak a 2003/2004-es vadászati szezonban:

FAJ DARAB VÁLTOZÁS DARAB

Gímbika 1 392 + 7,6% + 98
Dámbika 89 – 9,2% – 9
Õzbak 1 967 + 1,7% + 33
Kos 96 + 4,3% + 4
Kan 1 685 – 11% – 208
Összesen: 5 229 – 1,5% – 82

2004/2005 kilövési terv:

FAJ DARAB VÁLTOZÁS DARAB

Gímszarvas 6 650 + 19% + 1 063
Dám 600 + 32% + 145
Õz 6 459 + 2% + 149
Muflon 780 + 201% + 405
Vaddisznó 8 620 + 0,7% + 59
Összesen: 23 109 + 8,5% + 1 821

Vezsenyi Imre
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Immár hagyomány, hogy az
év elején a vadászok kis idõ-
re félreteszik a puskát, s egy
kiváló rendezvénnyel, a me-
gyei vadászbállal búcsúztat-
ják a maguk mögött hagyott
vadászszezont.

A megye a vadállományá-
ról, a jól kezelt vadászterüle-
teirõl, a kitûnõ vadászairól hí-
res, de arról is, hogy Veszp-
rém megyében törõdnek
mindazokkal, akik tesznek va-
lamit a vadászatért. Egy ilyen
„hálanap” a megyei vadász-
bál, amelyre a vadászokon,
vadgazdákon, vadászati veze-
tõkön kívül az érintett társ-
szervek, hatóságok képviselõ-
it is vendégül látják.

Egyre nagyobb a híre van a
Veszprém megyei Vadászka-
mara által megszervezett va-
dászbálnak. Erre a rangos
eseményre már nemcsak a va-
dásztársadalom, hanem civi-
lek is „fenik a fogukat”. Nem
véletlenül, hiszen ilyenkor
minden adott ahhoz, hogy az
emberek, illetve a párok ki-
kapcsolódjanak, jót szórakoz-
zanak, s maguk mögött hagy-
ják az elmúlt év búját-baját.
Persze akinek ilyenkor is el-
mélkedni, megbeszélni van
kedve, egy eldugott sarokban
ezt is megteheti.

Az idei vadászbál is a már
korábban megszokott, bevált
forgatókönyv szerint zajlott.
Olyan ételkülönlegességeket
szolgáltak fel a veszprémi
Hemo étteremben, amihez
más helyen nem könnyen jut
hozzá az ember. Csúszott is rá
a jóféle borocska, köztük a
Szeremley borászat gyöngy-
szemei. Nem mellékesen, ma-
ga a „fõborász”, nagyvállal-
kozó Szeremley Huba is meg-
tisztelte a rendezvényt, aki
Elisabeth asszonnyal egyetem-
ben jól érezte magát. Ez nem
is csoda, hiszen a hangulat ez-
úttal is elsõ osztályú volt. A
vacsorát a legkönnyebben a
táncplaccon lehetett lemo-

zogni. A „táncparkett” az elsõ
taktusokra megtelt, a vendé-
gek lankadatlan figyelemre
késztették a Rulett együttes

tagjait. Hiába, no, a vadászok
mulatni is tudnak rendesen.

Ahogy azt már az elmúlt
években megszokhattuk, is-
mét fergeteges mûsort produ-
kált Módri Györgyi és Oravecz
Edit. A színésznõk a bálozó-
kat is bevonták bohózataikba,
s nem kevés derû közepette
cikizték a jól megtermett va-
dászembereket. Mindenki
vette a lapot, így aztán remeg-
tek az ablakok a hahotától. 

Éjfélkor különös izgalom
lett úrrá a teremben, megkez-
dõdött a tombolasorsolás. A
szervezõk nem aprózták el az
ajándékokat, így az értékes
könyvek mellett puska, és
vadkilövés is a nyereménytár-
gyak közé került. 

Szó mi szó, remek
rendezvényt szerve-
zett a vadászkamara.
Aki ott volt, ígérete
szerint jövõre is vi-
szontláthatjuk. Aki ki-
hagyta, csak sóvárog-
hat, hogy mibõl ma-
radt ki, s készülhet, ta-
lán jövõre neki is jó
lesz az idõpont. Csak
az a félõ, hogy a va-
dászbál kinõtte a he-
lyet. Ami persze jelzi,
tényleg rangja van a
rendezvénynek.

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.vip.gportal.hu

Nem az erdõben töltötték az éjszakát Vadászhölgy Klub
programajánlata

2004. június 19. (szombat), 11.00 órától, Huszárokelõ-
puszta, családi juniális (piknik).
Programok: Erdei kirándulás, gyermekprogramok, fõzés-
sütés a szabadban. Elõkészített húsokat (pácolt, dara-
bolt), italt – lehetõség szerint – hozzunk magunkkal. 
Jelentkezni: 30/239-4653 Egyed Erikánál, 30/216-9358
Fódi Rózsikánál lehet.
Nemcsak a vadászhölgy klub tagjait, családtagjait várjuk,
hanem minden érdeklõdõt szívesen látunk!
(Esõnap: július 3.)
2004. június 21. (hétfõ), 15 óra Balatonfûzfõ, Lõtér
Koronglövés gyakorlás vadászhölgyeknek. Várjuk a va-
dászhölgyeket. Fegyvert, lõszert hozzanak magukkal, de a
lõtér is tud mindkettõt biztosítani.
2004. augusztus 28. (szombat), Országos Vadásznapok,
Keszthely, Festetics Kastély 
A gazdag programok között a Diana Vadászhölgy Klub
képzõmûvészeti kiállítása is szerepel.

A Veszprém megyei Vadászkamara VII. alkalommal hirdeti
meg lövészversenyét a kamarai Nagydíjért.

A verseny idõpontja: 2004. július 3. (szombat)
Helyszín: Balatonfûzfõ, lõtér.
A versenyszám korongvadászat, mely áll: nyúl, kelõ fogoly,

keresztbehúzó fácán, röptetett kacsa és toronykakas mozgását
utánzó lövészetbõl, 100 darab korong csapatonként.

Résztvevõk: A Veszprém megyei Vadászkamara tagjaiból
összeállított három-három fõs alkalmi amatõr csapatok.

Edzeni elõzetes bejelentkezés alapján (30/98-65-879) a hely-
színen lehet, egy forint sorozatonként.

Nevezni a helyszínen lehet, nevezési díj tízezer forint csapa-
tonként.

Sorsolás: 2004. 07. 03. 8,30, kezdés: 2004. 07. 03. 9,00. 
Eredményhirdetés: a verseny után fél órával.
Díjazás az I., II., III. helyezett csapatoknak.
Technikai elõírás: Sörétátmérõ: max. 2,5 mm. Lõszer a hely-

színen kedvezõ áron vásárolható – csak 12 Cal-hoz! 

A Veszprém megyei Vadászkamara a XLVI. törvény 6.§ (4)
bekezdése alapján a hivatásos vadászok részére 2004. június
28-án (hétfõn) 15 órakor osztályülést tart Veszprémben, a Dó-
zsa Gy. út 32. szám alatti kamarai székházban.

Sipos Péter
hivatásos vadászok alelnöke

A Veszprém megyei Vadászkamara a XLVI. törvény 6.§ (4)
bekezdése alapján a sportvadászok részére 2004. június 28-án
(hétfõn) 16 órakor osztályülést tart Veszprémben, a Dózsa
Gy. út 32. szám alatti kamarai székházban.

Árvai István
sportvadászok alelnöke

A veszprémi Hemo Étterem ismét zsúfolásig megtelt.
Emelkedett hangulatban töltötték az éjjelt a vadászok

A Rulett együttes szolgáltatta a talpalávalót

Környezetvédelmi akció

A Balatonfûzfõi Lövész Egy-
let korongvadász versenyt ren-
dez vadászok részére 2004. júni-
us 19-én (szombat) 9.00 órától.

A verseny helyszíne a fûzfõi
koronglõtér. Nevezés: Egyazon
településen lakó vadászok há-
rom fõs csapatait várják, függet-
lenül a vadásztársasági hovatar-
tozásuktól. Egy helységbõl akár
több csapat is jelentkezhet. Ne-
vezési díj 12 000 forint csapaton-
ként (száz lövés biztosított). A ver-
seny a fácán, a fogoly, a kacsa
röptét, illetve a nyúl futását imi-
táló különbözõ színû és méretû

korongok kilövésébõl áll. A ver-
senyen sörétes vadászfegyver
használható, 12-16-20-as kalibe-
rig. A lõszer max. 2,5 mm sörét
lehet. Lõszert elõzetes igénybeje-
lentés alapján tudnak biztosítani. 

Az I–III. helyezett csapatok
minden tagja kupát vehet át,
ezen felül értékes tárgyjutalma-
kat osztanak ki. A nyertes csapat
vándorkupát kap, amelyet egy
évig õrizhet.

Jelentkezni Putz István lõtér-
vezetõnél (06-30-9865 879-es te-
lefonon) lehet, nevezési határ-
idõ június 15.

Vadászverseny OSZTÁLYÜLÉSEK

Tisztelt Felhasználóink!
Kevés friss hír mellé elhelyeztük az oldalon az idei Orszá-
gos Vadásznap hivatalos programját a rendezvények me-
nüpontban. A tegnapi napon frissítettük a Diana Antik-
várium aktuális vadászati könyv kínálatának listáját. Fo-
lyamatosan bõvül könyvajánlatunk is. Ezen kívül a Re-
ceptek menüpontban több mint 50 vadétel receptjét talál-
hatják meg, amelyek különbözõ, az interneten fellelhetõ
forrásból kerültek összegyûjtésre, valamint linkek formá-
jában más receptgyûjtemények elérhetõk. Ajánlom fi-
gyelmükbe a Vadász Borrend felhívását.
www.vip.gkportal.hu • vip@gportal.hu

Üdvözlettel: Punk János szerkesztõ

Az OMVK elnöksége
„Lépjünk tisztán az Európai
Unióba!” jelszóval országos
környezettisztító akciónapot
hirdetett.

Az egészséges és tiszta ter-
mészeti környezet valameny-
nyiünk közös ügye, melynek
megteremtésében és meg-
óvásában a magyar vadászok
szeretnének az élen járni.
Ennek érdekében az OMVK
és a megyei szervezeti felhí-
vással fordultak azokhoz a
szervezetekhez, amelyek a
munkájukkal közvetlenül kap-
csolódnak a természethez, a
vidék képének formálásához

(vadászatra jogosultak, nem-
zeti parkok, erdészeti rész-
vénytársaságok, önkormány-
zatok, civil szervezetek, isko-
lák), hogy csatlakozzanak a
meghirdetett programokhoz
és tisztítsuk meg a környezet-
idegen anyagoktól a termé-
szetet.

Az OMVK kezdeményezé-
sét ismert politikai és közéle-
ti személyiségek támogatták.
Veszprém megyében a va-
dászkamara szervezte és han-
golta össze az akciót, közvet-
lenül a helyszíne pedig a va-
dászatra jogosultak voltak az
irányítók.

KEDVEZMÉNYES VADÁSZATI LEHETÕSÉG
A BAKONYERDÕ RT. VADÁSZTERÜLETEIN

ÕZBAKRA július 20–augusztus 20. között a Keszthelyi
és Sümegi Erdészet területén

VADDISZNÓRA május 15–augusztus 20. között
az Rt. valamennyi vadászterületén

A kedvezmény mértéke 30%

BEFAG-JAGD
8500 Pápa, Jókai M. u. 46.

Tel.: 06-89/513-132, 513-133 Fax: 06-89/513-167
istvanffy@bakonyerdo.hu

www.bakonyerdo.hu

Üdülési csekk elfogadóhely!

ÚJ HELYRE
KÖLTÖZTÜNK:

Veszprém, Horgos u. 2.
Telefon: 88/325-033

Szélesebb áruválasztékkal,

a régi szeretettel

várjuk Önöket!

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 9.00–17.00, szombat: 9.00–12.00

HARMÓNIA VADÁSZBOLT

A három hónapos kötelezõ felkészítõ után a leendõ vadá-
szok a napokban adtak számot tudásukról. Ennek során a lõ-
téren vadászati gyakorlati vizsgát tettek. Az elméleti próbaté-
telt a kamara székházában tartották, ahol a vizsgabizottság
elõtt tesztkitöltés, trófeabírálat, fajfelismerés, és szóbeli kér-
désekre adandó válasz szerepelt a tudáspróbán.

Baracskay Lajos, kamarai titkár elmondta, a vadászjelöltek
az idén eddig három turnusban vizsgáztak. A többségük meg-
felelt, majd hetvenen tettek eredményes vizsgát.

ISMÉT KAMARAI NAGYDÍJ!

Vadászvizsgák


