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Ünnepeltek a vadászok
Ebben az esztendõben a Veszp-
rém megyei Vadászkamara nem
tartott kimondott vadásznapi
rendezvényt. Aki azonban együtt
akart lenni a többi vadásztárssal,
az megtehette például a pápai ag-
rárexpón, vagy éppen a keszthelyi
országos vadásznapokon. 

Az elmúlt ciklus munkásságá-
ról, a legjobb és legtöbbet dolgozó
vadászainkról mindezek ellenére
sem feledkeztek meg. Az idei év
kitüntetettjei bensõséges ünnep-
ség keretében vehették át elisme-
réseiket, a nagysikerû rendez-
vényt a kamara székházában tar-
tották.

– Az ország egyik legjobb vad-
gazdálkodóiként emlegetnek
bennünket. Úgy érzem, megyénk
rászolgált erre az elismerésre –
mondta köszöntõjében Pap Gyu-
la, kamarai elnök. Hozzátette, a
vadásztársak erõt, energiát nem
kímélve dolgoznak azon, hogy
ilyen megítélése legyen a megyé-
ben folyó vadgazdálkodási mun-
kának. A vadásztársak az önként
vállalt feladataikat becsülettel,
legjobb tudásuk szerint végzik,

ezért ilyen magas színvonalú az
itt folyó munka.  Békességet, ba-
rátságot, összetartást kell ková-
csolni a megyében. Ha egységes a
vadásztársadalom, minden fel-
adatot el tudunk végezni, minden
elvárásnak, kihívásnak meg tu-
dunk felelni. Ez biztató lehet a
jövõre nézve is. 

A kamarai ünnepséget azért
szervezték meg, hogy találjanak

módot a legjobb vadásztársak
munkájának elismerésére. A ha-
gyományos díjak mellett ez év-
ben egy új elismerést is alapítot-
tak. A Veszprém Megye Vadgaz-
dálkodásáért emlékérem Kozma
Tibor, vadásztárs ötlete volt,
hogy a kamara adjon saját kitün-
tetést a megye legjobb vadászai-
nak, akik tevékenységükkel bele-
írták nevüket a „történelembe”. 

Az elismeréseket Pap Gyula elnök és Baracskay Lajos titkár adták át
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A  g y e r t y a  f é n y é b e n
Jó együtt lenni azokkal, akiket szeretünk. Jó, hogy korán beköszönt az este, hogy hideg ha-
vasan fagyott a kinti világ. Csend van. Az autók is ritkán járnak, a motor zaját kellemes
duruzsolássá szelídíti a hóesés. A hangulat ünnepi, csak egymásra figyelünk. Egymásra,
akik összetartozunk, de túl sok a hétköznap az évben, mindig rohanunk, s hetek, hónapok
telnek el, hogy szeretteink eszünkbe sem jutnak, és ilyenkor vesszük észre, mennyire hiá-
nyoznak nekünk. Gondolunk azokra, akiket már nem ölelhetünk, akiknek szemében nem
villanhat fel a találkozás örömének fénye, ám szívünkben örökös helyet birtokolnak és él-
nek tovább. 

Most a készülõdés napjait éljük. Az advent Istenvárás, Jézus eljövetelére, a legszebb ke-
resztény ünnepre készít fel bennünket. Ne rontsuk el ezt az idõt csak az ajándékok utáni
rohangálással, a felesleges pénzkidobással, tülekedéssel, idegeskedéssel. Gyújtsunk meg es-
ténként egy-egy gyertyát, beszélgessünk a régi idõkrõl, az ünnepekrõl, vagy élvezzük pár per-
cig a csendet, a gyertyaláng megnyugtató fényében Készítsük fel lelkünket a szeretet, a bé-
kesség, az otthon, a család szép ünnepére.

Pap Gyula
vadászkamarai elnök

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Ezüst esõben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörög, gõzöl a tejsûrû.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el…
amíg a tél a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmeivel.

Fenyõszagú a lég és a sarokba
Ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von.

És zsong az ének áhitatba zöngve…
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Megtartotta a hivatásos vadászok
kötelezõ továbbképzését a vadász-
kamara. A veszprémi Hemo szín-
háztermében tartott elõadásokon
a vadászokat leginkább érintõ
változásokat járták körbe az elõ-
adók.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara (OMVK) fõtitkára,
Pechtol János elmondta, a véd-
egylet és a kamara között au-
gusztus óta folynak az egyezteté-
sek, mert 2006-ra elõ kell készí-
teni a következõ üzemtervi cik-
lust. Egyelõre azon a közös állás-
ponton vannak, hogy nem kezde-
ményeznek törvénymódosítást.
A többség azt akarja, maradjon a
minimum háromezer hektáros
vadászterület. A vad maradjon

állami tulajdon, ne legyen urat-
lan jószág, ami a vadkárokozás
miatt nem mellékes. Többség azt
képviseli, hogy ne változzon a va-
dászatra jogosultak, valamint a
bérlõk köre sem. 

A környezetvédelmi miniszter-
rel a közelmúltban aláírtak egy
országos együttmûködési megál-
lapodást. A vadászok és a termé-
szetvédõk közötti szorosabb kap-
csolat nagyon fontos, mert egyre
erõteljesebbek a zöldmozgalmak.
Ezt az együttmûködést szeretnék
lebontani részletesen, a termé-
szetvédelmi õrig, a hivatásos va-
dászig. Jelentõsek hazánkban a
vadkárok. Ezek a vadászatra jo-
gosultakat küldhetik padlóra, hi-
szen olyan károk vannak, amit a
földtulajdonos már egyszerûen
nem tud elviselni. Velük is partne-
ri viszonyra kell törekedni. Az
OMVK országos programot kí-
ván kidolgozni, ahol a vadkár
szakértõket kiképeznék, hogy
egységesen foglaljanak állást. 

Néhány éve elindult egy nega-
tív folyamat, a vadászatra jogo-
sultak 90 százaléka már vesztesé-
ges lesz ebben az évben. El kell
érni a vadászati jogosultnál, hogy
a szakmai munkát azok végez-
zék, és döntsenek róla, akik érte-
nek hozzá, s felelõsséggel teljesí-
teni tudják azokat az elváráso-
kat, amik egy ilyen egységnél elõ
vannak írva. 

A vadállomány érdekében ko-
moly lépéseket kell tenni. El-
anyagiasodott az egész szakma, s
ennek vetik alá a gazdálkodást.
A gazdasági kényszer következté-
ben háttérbe szorulnak a szakmai
kérdések. A gazdasági kényszer-
nek nem vethetjük alá a mennyi-
séget és a minõséget. A szarvassal
is meg kellene állni, hiszen az idén
már nem estek olyan jó bikák.

A fõtitkár arról is beszélt, hogy
a vadhús külföldre szállításának
szigorú állategészségügyi elõírá-
sai vannak, a vadat szakember-
nek kell látnia, s meghatározott
idõn belül be kell kerülnie a fel-
dolgozóba. Ez azonban nehézsé-
gekbe ütközik, a vadat belestül
nem lehet az állatorvoshoz szállí-
tani, az állatorvost pedig nem le-
het bármelyik pillanatban kivinni
az erdõbe. Ezért az OMVK kez-
deményezte, vegyük át hazánk-
ban is az osztrák mintát. Ott a hi-
vatásos vadászokat kiképezték
elsõdleges vadhúsvizsgálóknak.
Õk látják elõször a vadat, a belsõ
szerveket, általában õk is zsige-
relnek, így valós képet kapnak
róla. A hatóság erre nyitott,
azért az osztrák minta alapján
elkészült a kiadvány, a tananyag.
A hivatásos vadászoknak képzé-
se a közeljövõben elkezdõdik, s
2005. április 15-re, az õzbaksze-
zon indulására már meg is kap-
hatják a bizonyítványt.

Vissza a természethez
Rendhagyó rendezvénynek volt a házigazdája a Veszprémi
Városi Mûvelõdési Központ. A Szent Hubertusz-napok kere-
tében vadászati és fotókiállítást láthatott a nagyérdemû.
Az eseményen két idõs vadász, Németh János és Kovács Péter
bocsátotta közszemlére féltve õrzött trófeáit. A megnyitóün-
nepségen Baracskai Lajos, a Veszprém megyei Vadászkamara
titkára méltatta a vadászokat, akik egy élet kincsit osztották
meg az érdeklõdõkkel. Mint mondta, ezek a trófeák segítik a fi-
atalokat abban, hogy visszataláljanak a természethez.
A Hubertusz-napok keretében Kovács András természetfotó-
it, és Görög Gabriella festményeit is meg lehetett tekinteni.
(A két idõs vadászról lapunk 6. oldalán olvashatnak.)

Pechtol János a vadászokat érintõ
aktuális problémákról adott számot

Honosítjuk az osztrák mintát

Kosztolányi Dezsõ:

KARÁCSONY
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Ebben az évben Keszthelyen gyûltek össze az ország
vadászai, ugyanis e Balaton-parti város adott ott-
hont az Országos Vadásznapoknak. A rendezvényen
a Veszprém megyeiek is otthon érezhették magukat,
olyan sokan voltak kíváncsiak a programokra.

Az Országos Vadásznapokat dr. Szili Katalin, az
országgyûlés elnöke nyitotta meg. Köszöntõjében
úgy fogalmazott, hogy a természet nyugalommal
megszentelt terület. Szerinte a vadászok nagyon
sokat tesznek a természet egyensúlyának megõrzé-
séért. Tevékenységük hungarikumnak is számítha-
tó, hiszen komoly magyar idegenforgalmi vonzerõ-
vel bírnak.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az akkor
még igazságügy miniszter, dr. Bárándy Péter, aki
maga is gyakorló vadász. A hagyományos Huber-
tus misét dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek celeb-
rálta. A rendezvény támogatói között a pápai szék-
helyû Bakonyerdõ Rt-ét is a soraikban tudhatták a
szervezõk.

Ez alkalommal ismerték el az ország legjobb va-
dászainak a munkáját. Ezek között több Veszprém
megyei is szerepelt, amivel a megyénkben folyó
munkát ismerték A Magyar Vadászatért érdem-
érem elismerésben dr. Nyulász István (Veszprém)
részesült. Az Országos Magyar Vadászkamarai
Aranyérmét dr. Heil Bálint (Bakonyvad Kft.) vehet-
te át. A Nimród-éremmel két Veszprém megyei va-
dásztársat jutalmaztak, Markó Jánost (Tési Fennsík
Földtulajdonosi Vadászati Jogközösség) és Szeifert
Szabolcs (Mátyás-király vadaskert). Az idén elsõ al-
kalommal adták át a Gróf Nádasdy Ferenc emlék-
plakettet, amellyel vadásztársaságok munkáját is-
merték el. A kiadott két díj közül egyik megyénkbe
került, a Marcal-Bitva-közi Vadásztársaságot érte a
megtiszteltetés.

Eseményekben gazdag két napot hoztak össze a
szervezõk, ahol lövészverseny, vadászkutya-, vadász-
íj bemutató egyaránt szerepelt a programban. A Fes-
tetics kastélyban trófea bemutatót, valamint vadá-
szati témájú festménykiállítást láthattak az érdeklõ-
dõk. Ez alkalomból rendezték meg a VI. szarvas-

bõgõ Európa-bajnokságot, ahol hazai siker szüle-
tett, Homolya László diadalmaskodott. 

Az országos lövészversenyen két Veszprém me-
gyei – egy pápa környéki, valamint egy balatonfûzfõi
– csapat is részt vett részt. Sajnos nem sikerült a leg-
jobbak közé kerülniük. Annál több babér termett a
Veszprém megyei borászoknak a vadászok bora el-
nevezésû versenyen. 

A rendezvényen találkozhattak egymással a vad-
gazdálkodók, a természetvédõk, a hatóságok képvi-
selõi. A kötetlen eszmecserék során szót ejthettek
mindennapi gondjaikról, tapasztalatot cserélhettek
ügyes-bajos dolgaikról.

Csúcstalálkozó Keszthelyen

A Marcal-Bitva-közi Vadásztársaság munkáját Gróf
Nádasdy Ferenc emlékplakettel jutalmazták. Az elis-
merést Pap Gyula, vadásztársasági elnöknek, a Veszp-
rém megyei Vadászkamara elnökének Pechtol János,
az OMVK fõtitkára nyújtotta át

Vadászkiállítás Balatonalmádiban
Csiszár József, vadászfestõ kiállítása

Trófea kiállítás és erdei élõkép

Megnyitó: 2005. január 14. péntek, 17 óra
A rendezvény keretében trófea szépségversenyt szervezünk,

és vadpörkölttel várjuk az érdeklõdõket!

A kiállítás megtekinthetõ 2005. január 31-ig, a Pannónia Kulturális
Központ (Balatonalmádi, Városháza tér 4.) nyitva tartási idejében.

Szervezõk: Veszprém Megyei Vadászkamara, Tóth Zoltán – Tradeorg Kft.,
Pannónia Kulturális Központ

Az országos vadásznapon meg-
rendezett borversenyen jó ered-
ményt értek el a Veszprém me-
gyei vadászok. A legjobbjaink:
Vadászok bora 2004: Németh
Borház (Zalakoppány, Hársleve-
lû 2003)
Nagyarany érem: Németh Iván
(Balatonederics, Zöld veltelíni,
olaszrizling cuvée 2001), Szabó
László (Tagyonhegy, Ottonel
muskotály 2002), Istvándy Fe-
renc (Badacsony, Tramini 1999),
Sumacher István (Szentjakabfa,
Chardonnay 2002)
Aranyérem: Csali János (Bala-
tonederics, Szürkebarát 2002),
Szabó László (Tagyonhegy, Juh-
fark 2002), Szabó László (Zánka,
Olaszrizling 2002), Pupos Zoltán

(Lesencetomaj, Olaszrizling ké-
sei 2003), Cseh Sándor (Bada-
csony, Kéknyelû 2003, Rajnai
rizling 2003), Baracskay Lajos
(Nemesgulács, Budai zöld 2003,
Csobánc, Ottonel muskotály
2002), Istvándy Ferenc (Bada-
csony, Kéknyelû 2003), Steixner
László (Szentjakabfa, Rajnai riz-
ling 2003)
Ezüstérem: Bacsics László (Bala-
tonederics, Kékfrankos pinot noir
2003), Bakos Tivadar (Köveskál,
Rozé 2003), Egyed István (Zánka,
Zweigelt 2003), Istvándy Ferenc
(Badacsony, Cabernet savignon
20003), Csali János (Nemesvita,
Olaszrizling 2003), Závori László
(Szentgyörgyhegy, Olaszrizling
cuvée 2001, Szürkebarát 2003)

Bakos Tivadar (Nagyvázsony, Tra-
mini 2003, Szürkebarát 2003),
Szabó László (Balatoncsicsó,
Szürkebarát 2002), Cseh Sándor
(Badacsony, Szürkebarát 2003),
Pupos Zoltán (Lesencetomaj,
Chardonnay kései 2003), Barac-
skay Lajos (Csobánc, Olaszrizling
2002), Istvándy Ferenc (Bada-
csony, Szürkebarát 2000), Steixner
László (Szentjakabfa, Szürkeba-
rát 2003)
Bronzérem: Bacsics László (Bal-
atonederics, Olaszrizling 2003),
Bakos Tivadar (Nagyvázsony,
Olaszrizling 2003), Stark Béla
(Kõvágóõrs, Rizlingszilváni 2003),
Pupos Zoltán (Lesencetomaj,
Szürkebarát 2003, Sardonnay ké-
sei 2002)

Magyar Vadászatért Érdem-
érem: dr. Nyulász István.
Veszprém megye közismert va-
dász szakembere. 40 éve megyei
vadászati felügyelõ.
Egy élet segítõkész, áldozatos
munkájának elismeréseként kap-
ta a díjat.
Gróf Nádasdy Ferenc emlékpla-
kett: Marcal-Bitva-közi Vadász-
társaság.
Az egyik legnagyobb – döntõen
nagyvadas – területû vadásztár-
saság Veszprém megyében, 77 fõ
tagja van. A társaság az elmúlt tíz
évben dinamikus fejlõdést muta-
tott mind a gazdálkodási-, mind
pedig a szakmai tevékenységé-
ben. Veszprém megye egyik meg-
határozó vadásztársasága. Kultu-
rális területen is komoly munkát
végeznek, a vadászati hagyomá-
nyok ápolását illetõen kimagasló
a tevékenységük. Veszprém Me-
gyei Vadászkamara és vadászszö-
vetség támogatásában sokat tet-
tek. Tagjaik számtalan országos
rendezvényen értek el eredmé-
nyeket.
Kamarai Aranyérem:
Dr. Heil Bálint. Veszprém megyé-
ben végzett kiemelkedõ vadászati
munkájáért kapta a kitüntetést.
A Veszprém Megyei Vadászszö-
vetségben, a vadászkamaránál,
és a vadásztársaságánál egyaránt
vezetõi feladatokat lát el.
NIMRÓD érem: 
Markó János. A Tési-fennsík
Földtulajdonosi Vadászati Jog-

közösség alapító tagja, vadász-
mestere, a földtulajdonosok kö-
zös képviselõje, az erdõbirtokos-
ság vezetõje. A vadgazdálkodás
minden területét szívén viseli.
Naponta gondoskodik a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodás
rendjérõl. Kiemelkedõ vadgaz-
dálkodási, vadászati munkájáért
kapta a kitüntetést.
Szeifert Szabolcs. A vadgazdálko-
dás mellett véreb tartással és te-
nyésztéssel is foglalkozik. Rend-
szeresen részt vesz vérebverse-
nyeken. 2001-ben Kaszó-pusztán
elsõ helyezést ért el kutyájával.
Veszprém Megye Vadgazdálko-
dásáért emlékérem:
Hüll József. A BEFAG Rt-tõl (ma
Bakonyerdõ Rt.) ment nyugdíj-
ba. Nevéhez fûzõdik muflontele-

pítés, vérebtenyészet kialakítása,
valamint a vérebekkel való
utánkeresés.
Szabó Imre. Kiemelkedõ vadász-
tevékenységéért kapta a díjat.
Ambrus Mihály. Kiváló szakmai
munkájáért kapta a kitüntetést.
Hubertusz-kereszt arany fokozat:
Giczi András. 15 éves vadászati te-
vékenységgel bír, vadgazdálkodá-
si szakmérnök. 
A Marcal-Bitva-közi Vt. eredmé-
nyeinek eléréséhez munkájával
szakmailag és emberileg is hozzá-
járult. A vadgazdálkodás terüle-
tén kifejtett munkájáért is kapta
az elismerést.
Takó Csaba. Az Észak-balatoni
Vt. titkári teendõit látja el 22
éve. Önzetlen munkájával nagy-
mértékben hozzájárult a vadász-
társaság sikeres mûködéséhez.
Szelesné Rádóczi Judit. A Nagyvá-
zsonyi Kinizsi Vt. gazdasági ve-
zetõje már a harmadik ciklusban.
Munkája eredményeként a társa-
ság gazdasági helyzete stabil,
könyvelés hibátlan, etikus, jó va-
dász.
Tischler Rezsõ. Hajag-vidéki Vt.
tagja. Nyugdíjas agrármérnök.
Több évtizedes kiemelkedõ va-
dászati múltjáért, mezõgazdasági
és vadászati szaktanácsadásaiért
kapta a kitüntetést.
Jáger Imre. Koloska-völgy Vt. EB
tagja. Több éve kimagasló társa-
dalmi munkát végez.
Németh Attila. A Marcal-völgyi
Sólyom Vt. 19 éve hivatásos va-

dász. Kiemelkedõ munkájáért
kapta a kitüntetést.
Halász József. 20 éve tölt be veze-
tõi tisztséget a Marcal-völgyi Só-
lyom Vt-nél. Kiemelkedõ mun-
kájáért kapta a kitüntetést.
Hubertusz-kereszt ezüst fokozat:
Horváth Róbert. Hajag-vidéki Vt.
alapító tagja. Korábban részt vett
a megye vadgazdálkodásának

tervezésében. Az erdei vadkárok
mérséklésében, a szakfelügyeleti
kapcsolatok ápolásában kiemel-
kedõt alkotott.
Sudár László. Hajag-vidéki Vt.
tagja. Több évtizedes vadászati
múlttal rendelkezik. Kimagasló a
közösségi munkája, önzetlen, se-
gítõkész vadász.

Reitner Ferenc. Koloska-völgy
Vt. tagja
A vadásztársaság megalakulásá-
ért végzett munkájáért kapta a
kitüntetést.
Steierlein Attila. Koloska-völgy
Vt. tagja. Kimagasló társadalmi
munkájáért, példamutató visel-
kedéséért kapta a kitüntetést.
Hubertusz-kereszt bronz fokozat:

Ifj. Kozák József. 10 éve tagja a
Nagyvázsonyi Kinizsi Vt-nek. Ki-
emelkedõ közösségi munkájával
és etikus vadászati viselkedésével
példaként szolgál a társaság tag-
jainak.
Borbély Imre. Hajag-vidéki Vt.
megbízható, mindenben segítõ-
kész tagja. Idõt nem kímélve vesz

részt a közösségi munkák szerve-
zésében, kivitelezésében, a vadá-
szati berendezések építésében,
vadászatok szervezésében. 
Dél István. Hajag-vidéki Vt tagja.
Nyugdíjas erdész. Minden rábí-
zott szakmai és közösségi mun-
kát megbízhatóan elvégez. Éve-
ken át a hivatásos vadászok napi
teendõit is segítette. Erdészeti

szakmai tudásával hozzájárult az
erdei vadkárok kezeléséhez és
csökkentéséhez.
Tóth László. Koloska-völgy Vt.
tagja. Példamutató magatartásá-
ért kapta a kitüntetést.

JÓ BORAINK VANNAK

A kitüntetett vadászok a kamarai ünnepségen 

Kamarai Aranyérem: Dr. Heil Bálint 

Kitüntetett vadászaink

A. P. C. 2001. Kft.
8400 Ajka, Vásár u. 2.

Tel.: 88/500-500 Fax: 88/500-601
E-mail: apc2001kft@vnet.hu

Web: www.apc2001.hu

• Erdészeti kivitelû rakodódaruk új és használt kivitelben, igény szerint tehergépkocsival vagy anélkül.

• Egyéb hidraulikus berendezések, munkahengerek javítása, ill. forgalmazása.

• Emelõgépek munkavédelmi felülvizsgálata.

• Tervezés és engedélyeztetés.



A vadászok legszentebb idõsza-
ka szeptember, a gímszarvas bõ-
gése. A Vadászkürt – a teljesség
igénye nélkül – arra volt kíván-
csi, a vadgazdálkodók milyen
szezont zártak.

Két év leforgása alatt két ellen-
tétes szezont, a két végletet tud-
hatták maguk mögött a Bakony-
erdõ Rt. devecseri erdészeténél.
Peer László, erdészeti vezetõ el-
mondta, a bõgés gyenge és rövid
volt. Szeptember 17-e körül ta-
pasztaltak öt-hat intenzív napot,
de aztán semmi többet. Szarvas
szegénységben is szenvedtek, a
gyapjaspille tarrágást követõen
a szarvas tarvad jelentõs része
elhúzódott a káptalanfai-meg-
gyes-nyirádi erdõrõl, s nem is
jött vissza.

Tavaly az elmúlt 12–13 év leg-
jobb bõgését tudhatták maguk
mögött, ezzel szemben az idén a
leggyengébbet. 27 bikát tudtak
lõni, esett egy tízkilós is, de a
gyenge intenzitású bõgés mellett
nehéz volt vadászni. A jövõ sem
valami bíztató, a fenti erdõn ösz-
szeomlott a gradáció, így ott jö-
võre sem lesz szarvas.

– Felemás évet zártunk, az el-
múlt évekhez képest gyengébb
volt a szezon – nyilatkozta Varga
József, a Noszlopi Vadásztársa-
ság elnöke. Az elmúlt évek nagy

terítékszámainak köszönhetõen
a nagyvad létszáma jelentõsen
leapadt. Elfogyott a nagy szar-
vasbika is. Míg korábban mindig
tudtak lõni 10 kiló fölötti biká-
kat, idén mindössze egy kilenc
kiló körüli jelentette a csúcsot. 

Ha nincs bika, nincs bevétel
sem, vagyis a vadlétszám apadá-
sa anyagi gondokat jelenthet a
legtöbb vadásztársaságnak.
Egyébként bajban vannak a kilö-
vési darabszámok teljesítésével
is. Emiatt a télen folytatják a tár-
sas vadászatokat, ami korábban
ebben az idõszakban már nem
volt ilyen intenzív. 

Hasonló helyzetrõl számolt be
Szabó Ferenc, az Ötvös Vadász-
társaság elnöke. Szerinte most
már ténylegesen lehet érezni azt
a kitartó munkát, amivel irtottuk
a szarvasállományt. Ilyen körül-
mények között hogyan várunk
eredményességet?! Egyelõre õk
sem tudták teljesíteni az elõírt
darabszámot, sem pedig a minõ-
séget. Mindössze egy 10,45-ös
bikát tudtak összehozni, általá-
ban ilyen, vagy ennél jobb trófe-
ák máskor simán jönnek.

Véleménye szerint a vadgaz-
dálkodók kettõs szorításban van-
nak. Egyrészt a vadállomány te-
kintetében kiértünk a sor végére,
másrészt pedig a Magyarország-
ra látogató vendégvadászoknak

kiürült a pénztárcájuk. A nagy
trófeákra nincs fizetõvendég, az
idejövõk egyre inkább a kisebb
bikákat akarják meglõni, s még
arra is alkudoznak. Nem javítja a
helyzetet a magyarországi köz-
biztonsági állapot sem. Az erdõ-
szélen, eldugott helyen hagyott
nagyértékû, nyugati jármûveket
megkarcolják, kiszúrják a gumi-
ját, betörik az üvegét. Mintha
egyesek kilesnék a bérvadászta-
tást, s eközben károkozással töl-
tik az idejüket. Ilyenkor aztán a
vendég azonnal összecsomagol,
s meg sem áll hazáig. Ez nem-
csak a vadászok, de Magyaror-
szág nimbuszát is jelentõsen
csorbítja.

*
A Vadászkürtben a szakembe-

rek egy évvel ezelõtt már meg-
kongatták a vészharangot. Egy-
öntetû volt a vélemény, hogy
drasztikusan leapadt a szarvas
létszáma, ami több vadásztársa-
ság létét veszélyezteti.

Szóltunk a szakmai munka
fontosságáról, tegyünk meg
mindet annak érdekében, hogy
erdeinkben megfelelõ korössze-
tételû szarvasállomány marad-
jon. 

A helyzet egy év alatt nem ja-
vult, hanem az akkori figyelem-
felkeltés mára visszaköszönt.
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Rekord bikák sorozatban
Az elmúlt évek szûkösségeivel ellentétben az idén több, rekord-
nagyságú bika esett. Több vadásztársaságnál is megdõlt a társa-
sági rekord. De ami ennél is örömtelibb, több évtizedes rekordo-
kat adtak át a múltnak. A legnagyobbakról – a teljesség igénye
nélkül – mi is megpróbálunk beszámolni.

Még éppen csak megkezdõdött a szezon, az elsõ napokban
Veszprémfajszon már rekord méretû bikát ejtettek a falu határá-
ban, olyat, amilyet húsz évvel ezelõtt láttak utoljára. 

Az Öreg Tölgy Vadásztársaság területén lõtt rekord méretû gím-
szarvas agancsa 13,22 kilogramm volt, korát 11 évre becsülték. 
A trófeabíráló bizottságtól 245 pontot, vagyis aranyérmes minõsí-
tést kapott. A bika elejtõje egy hazai vendégvadász volt, akit a fe-
lesége lepett meg ezzel az ajándékkal, lévén, hogy éppen az ötve-
nedik születésnapját ünnepelte.

A vadászt Strenner József, va-
dászmester kísérte. A vendég-
nek ez volt élete elsõ bikája,
így különösen emlékezetes
marad számára a fajszi kaland.

*
A nagyvázsonyi Dél-bakonyi
Vadásztársaságnál is megdõlt a
rekord. A kapitális szarvast es-
te sikerült terítékre hozni. 
A vendégvadász úgy jelentke-
zett náluk, hogy szeretné meg-
lõni élete bikáját, ezért hát fel-
ajánlották számára a már rég-
óta figyelt vadat. A társaságnál
tudták, hajnalonként mikor

vált ki a bika, ezért itt álltak lesben. Este is próbálkoztak, hátha
szerencséjük lesz. Az volt. A szarvas agancsa 12,07 kilót nyomott,
227,3 pontot kapott. A vendéget Sándor István, hivatásos vadász
kísérte. 

*
A Bakonyerdõ Rt. farkasgyepûi erdészeténél a szarvasbõgés so-
rán több rekorder bikát is sikerült elejteniük. A rossz elõjelek el-
lenére, mindjárt az elsõ napokban egy 10,79 kilós trófeájú bika ke-
rült terítékre, ami rekord nagyságúnak bizonyult. Ezt egy osztrák
vendégvadász ejtette el.
Szeptember utolsó napjaiban aztán ezt is sikerült felülmúlni, ami
egy másik osztrák vendégvadász nevéhez fûzõdik. A kapitális bika
trófeája 11,68 kilogramm volt, ami 222,94 pontot kapott, tájékoz-
tatott Tímár György, az erdészet vezetõje.

*
Hidegkúton, a Recsekhegyi vadásztársaság területén szintén sze-
rencsét évet tudnak maguk
mögött. Aki az idei, vadásztár-
sasági rekordot meg akarja
dönteni, annak „kapaszkodnia
kell”. Egyik saját tagjuk – aki-
nek ráadásul ez volt élete elsõ
bikája – magasra tette a mér-
cét a többieknek. Az általa el-
ejtett bika trófeája 12,95 kilo-
gramm volt, 232,47 pontot ért,
ami arany minõsítést jelent.
Az elõzõ vadásztársasági re-
kord ennél egy kilóval köny-
nyebb volt. A sikeres vadászt
Zsernovitzki István kísérte. 

Veszprémfajsz, 13,22 kilogramm, 245 pont

Vadászati hírcsokor
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete országos vadászkutya ki-
állítást rendezett a nagyvázsonyi kastély parkjában, ahol a vizslák, terrierek, kopók álltak a bírálók
elé.  Az esemény fõ szervezõje, vadásztársunk, Maróti Béla. Mint vadászember nagyon fontosnak tar-
totta, hogy népszerûsítse a vadászkutyákat, hiszen ezek az ebek nagyon nagy hasznára vannak a va-
dásznak, munkabírásuk nélkülözhetetlen. A rendezvényen nagyon sok szép vadászkutyát láthattak a
szakemberek, illetve az érdeklõdõk. 

*
Nem elõször, de nem is utoljára jöttek össze az idén a Marcal forrás-vidéke vadgazdálkodói. Tóth Ta-
más, a Sümeg Vt. elnöke kezdeményezésére már a negyedik alkalommal tartották meg a kistérségi
vadásznapot, ahol a Bakonyedõ Rt. sümegi, illetve devecseri erdészete mellett további négy vadász-
társaság tagjai vette részt. A rendezvény célja az volt, hogy a vadásztársadalom nyisson a nagyközön-
ség felé, az egy földrajzi területen dolgozók mutatkozzanak be az itt élõknek. Ennek jegyében nagy-
sikerû trófeakiállítást rendeztek a püspöki palotában, ahol kizárólag a kistérségben esett vadakat mu-
tatták be a nagyérdemûnek. A jól sikerült eseményt jövõre – remélik hasonlóan kedvezõ fogadtatá-
sú – követi.

*
A közelmúltban együttmûködési megállapodás született a füredi rendõrség vezetõi és a kapitányság
területén található vadásztársaságok között. Ezt az együttmûködést a napokban értékelték a felek.
Elõrelépés, hogy az erdészeket és a vadászok együtt „járõröznek”, hogy minél kevesebb orvvadász
„dolgozzon” az erdõkben. Ezt a jövõben erõsíteni kell, így még hasznosabb lehet a rendõrség, vadász-
társaságok összefogása.

*
Külföldi vadászfelelõsség biztosítási bélyeg 2004. november 01-tõl kapható a Veszprém megyei Va-
dászkamaránál 1000 Ft/hó egységáron, az OMVK és a Garancia Biztosító között létrejött megállapo-
dás alapján.

*
A vadászvizsga rendje változott: a rendõrségi hatáskörbõl a fegyver-jártassági vizsga átkerült a va-
dászkamarához. A decemberben tartandó vizsgákon már az új szabályok szerint vizsgáztatunk, a va-
dászvizsga-bizottság kiegészül egy fõ rendõrségi delegálttal.

*
A Veszprém Megyei Vadász Szövetség székhelye: Veszprém, Veszprém, Dózsa Gy. út 32-re változott,
mivel átköltözött a Vadászkamarához. Egyben módosult az Alapszabály is, ami 3 fõs vezetõséget ír
elõ. A szervezeti és mûködési változásokat a Veszprém Megyei Bíróság 2004. november 10-i végzé-
sével, 60.227/1990/20. számon jóváhagyta.

Nagyvázsony, 12,07 kilogramm,
227,3 pont

Farkasgyepû, 11,68 kilogramm, 222,94 pont
Hidegkút, 12,95 kilogramm,

232,47 pont

KIÉRTÜNK A SOR VÉGÉRE?

ÚJ SÖRÉTES FEGYVEREK FANTASZTIKUS ÁRON:
IZS BOCK 12/76-os 85 000 Ft

IZS BOCK 12/76, Csere choke-os, Silver 99 999 Ft
IZS BOCK 20/76, Csere choke-os 99 999 Ft

IZS 43 E Dupla puska 59 900 Ft
DECEMBER HÓNAPBAN FEGYVERSZEKRÉNYEK 29 900 Ft-ÉRT!

Kellemes karácsonyt kívánunk minden kedves vásárlónknak!

FÁCÁNVADÁSZAT

Elõzetes egyeztetés után fácánvadászati lehetõséget biztosí-

tunk Fonyód közelében lévõ vadászterületen min. 4 fõ

részvételétõl. 2500 Ft/db lelövési áron, amely az elvitel árát

is tartalmazza. Információ: Németh Zoltán 06/30/300-6812



A vadászati törvény változásairól
Vezsenyi Imre, az FM Hivatal va-
dászati osztályvezetõjétõl kér-
tünk tájékoztatást. A változások
2004. november 3-ától hatályo-
sak, így nem árt eligazodni a pa-
ragrafusok útvesztõiben. A leg-
fontosabb módosításokat az aláb-
biakban gyûjtöttük csokorba.

A vadászati jog gyakorlása és
hasznosítása során a földtulajdo-
nosok vadászati közössége köte-
les mûködési szabályzatot készí-
teni a vadászati jog gyakorlásá-
nak, hasznosításának módjáról,
feltételeirõl, ideértve a képviselõ
elszámolási kötelezettségének,
valamint vadászati jog haszon-
bérbe adása esetén a haszonbér-
leti díj elszámolásának rendjét is. 

A vadászati jog haszonbérleté-
vel kapcsolatban elmondta, ha a
haszonbérleti szerzõdés idõtar-
tama alatt a haszonbérlõ meg-
szûnik, jogutódja harminc napon
belül egyoldalú jognyilatkozattal
és változatlan feltételekkel foly-
tathatja a haszonbérleti jogvi-
szonyt, feltéve, ha rendelkezik a
vadászati jog gyakorlásához,
hasznosításához szükséges, e
törvény szerinti feltételekkel. Ha
a haszonbérlõ jogutódja a har-
minc napos határidõn belül igé-
nyét nem kívánja érvényesíteni,
vagy ha a vadászati jog gyakorlá-
sához, hasznosításához szüksé-
ges törvényi feltételekkel nem
rendelkezik, akkor a haszonbér-
leti szerzõdés e határidõ lejártát
követõ napon megszûnik.

Ha a haszonbérleti szerzõdés
a fentiek miatt szûnik meg, vagy
ha a haszonbérleti szerzõdés
idõtartama alatt a haszonbérlõ
jogutód nélkül megszûnik, a va-
dászati közösség képviselõjének
a megszûnés idõpontját követõ
hatvan napon belül össze kell

hívni a földtulajdonosok vadá-
szati közössége gyûlését, és an-
nak döntenie kell a vadászati jog
hasznosításának módjáról, fel-
tételeirõl.

Vadaskertben történõ vadá-
szat alkalmával e törvénynek – a
vadaskert létesítését engedélye-
zõ határozatban szereplõ vadfa-
jok esetén – a vadászati tilalmi
idõkre és a vadászterület vadel-
tartó képességére vonatkozó
elõírásait nem kell alkalmazni.

Részben megváltozott a tiltott
vadászati módok listája. Eszerint
tilos a vadat a vonatkozó közös-
ségi rendeletben foglalt csapdá-
zási módszerrel, valamint méreg
alkalmazásával elfogni, illetve
elpusztítani. A vadászati hatóság
– védett természeti területek vo-
natkozásában a természetvédel-
mi hatóság elõzetes szakhatósá-
gi hozzájárulásával – vadgazdál-
kodási, humán-, illetve állat-
egészségügyi indokokra tekin-
tettel, a mérgezõ hatású anyagok
használatára vonatkozó külön
jogszabályok figyelembevételé-

vel engedélyezheti szelektív mé-
reg alkalmazását. A vadászterü-
leten a vadász a vadállomány vé-
delme érdekében – a vad elfogá-
sára, elejtésére megengedett va-
dászati eszközzel – elfoghatja
vagy elejtheti 

a) a vadat ûzõ kutyát, ha a vad
sérelme másként nem hárítható
el, illetve 

b) fertõzés továbbterjedése
vagy másként el nem hárítható
támadás megakadályozása céljá-
ból a kutyát vagy macskát, ha a
tulajdonosának felderítésére
nincs közvetlen lehetõség. Mind-
ezek nem vonatkoznak a felis-
merhetõ jellel ellátott, rendelte-
tésüknek megfelelõen alkalma-
zott vadászkutyára, valamint a
vakvezetõ kutyára.

Változás, hogy az éves vadgaz-
dálkodási tervet a vadászati ha-
tóság most már önállóan hagyja
jóvá, nem szükséges hozzá a ter-
mészetvédelmi-, az erdészeti ha-
tóságok elõzetes hozzájárulása.
(A HM kezelésében lévõ terüle-
ten sem kell a honvédségnek,

mint szakhatóságnak elõzetesen
hozzájárulnia.)

A hivatásos vadász egyenruha
viselésére, valamint – a külön
jogszabályban meghatározott
feltételekkel – szolgálati vadász-
és maroklõfegyver-, továbbá
könnygázszóró használatára jo-
gosult. A hivatásos vadász a szol-
gálati maroklõfegyverét – a jogos
önvédelmen túl – csak a sebzett
szarvas, dám, muflon, õz és a vad-
disznó elejtésére használhatja. A
hivatásos vadász nagyvad
utánkeresése során a kegyelem-
lövéshez legalább 5 milliméter át-
mérõjû sörétet is használhat.

A magyarországi állandó lakó-
hellyel nem rendelkezõ tizen-
nyolcadik életévét betöltött sze-
mély kérelemre akkor kaphat
vadászati engedélyt, ha nem áll
vadászati engedélyt visszavonó
határozat hatálya alatt, továbbá
rendelkezik: bérvadászati szer-
zõdéssel vagy vendégvadászati
meghívással; vadászlõfegyver-,
vagy ragadozó madár behozatali
engedéllyel; vagy állandó lakó-
helyének joga szerint megköve-
telt vadászlõfegyver-, vagy raga-
dozó madár tartási engedéllyel;
továbbá a vadászat során más-
nak okozott károk fedezetére
szolgáló érvényes vadászati fele-
lõsségbiztosítással. A vadászati
engedélyt a jogosult vadászterü-
letének helye szerint illetékes
vadászati hatóság akkor állítja
ki, ha a kérelmezõ a szükséges
igazolásokat elõzetesen bemu-
tatja.

Vadat csak vadászati célra en-
gedélyezett – legalább negyven-
öt centiméter csõhosszúságú –
vadászlõfegyverrel lehet elejte-
ni. Vadászíjjal történõ vadászat
esetében gímszarvast, dámszar-
vast, muflont, vaddisznót és õzet
kizárólag 222,7 newton húzóerõt

meghaladó vadászíjjal és arra al-
kalmas vadászvesszõvel lehet el-
ejteni. Vadat elfogni az e célra
szolgáló hálóval, befogó karám-
mal, altató-, bénító-lövedékes
fegyverrel, valamint a vonatkozó
közösségi rendeletben nem til-
tott, illetve megengedett csapdá-
zási módszerrel lehet.

A törvény alkalmazásában til-
tott vadászati eszköznek minõsül:
„a mérgezett hegyû és robbanó
fejû nyílvesszõ; a számszeríj; az e
törvény elõírásainak meg nem fe-
lelõ vadászíj, illetve nyílvesszõ; a
lõfegyverre szerelt hangtompító
eszköz; a gímszarvasra, dámszar-
vasra, muflonra, valamint õzre
történõ vadászat esetén a sörétes
vadászlõfegyver.”

A vadászat rendje megsértésé-
nek kategóriája kibõvült. A ko-
rábbiakon felül ennek minõsül
az alábbi eszközökkel történõ
vadászat: önmûködõ (automata)
és öntöltõ (félautomata) golyós
lõfegyver; az öntöltõ (félauto-
mata) sörétes vadászlõfegyver,
amelyben egyidejûleg háromnál
több lõszer van; a vaddisznó va-
dászata esetén – a sörétes va-
dászlõfegyverbõl kilõhetõ golyó-
val történõ vadászat kivételével -
a sörétes vadászlõfegyver; a gím-
szarvasra, a dámszarvasra, a
muflonra történõ vadászat ese-
tében a kétezer ötszáz joule-nál
kisebb csõtorkolati energiájú va-
dászlõszer, õzre történõ vadá-
szat esetében az ezer joule-nál
kisebb csõtorkolati energiájú va-
dászlõszer; az elektronikus opti-
kai eszköz; a vad megtévesztésé-
re alkalmas elektronikus akusz-
tikai eszköz; a vad megtéveszté-
sére alkalmas mesterséges szag-
anyag, valamint megcsonkított
élõ csali állat.

A vadgazdálkodási bírság mér-
téke trófeás vad esetében a tró-

fea értékétõl függõen egyeden-
ként legalább húszezer, legfel-
jebb kétmillió forint, míg nõivarú
egyed és egyéb vadfaj esetében a
vad fajától függõen egyedenként
legalább tízezer, legfeljebb két-
százezer forint lehet.

A vadvédelmi birság annak
kell fizetni, aki a vadat tiltott va-
dászati eszközzel, illetve módon
fogja vagy pusztítja el; aki a va-
dat tiltott módon zaklatja; aki
jogosulatlanul vadászik; aki a
jogszerû vadászati és vadgazdál-
kodási tevékenységet akadályoz-
za. A vadvédelmi bírság mértéke
a vadvédelmi bírság mértéke
esetenként és a cselekmény sú-
lyától függõen legfeljebb egymil-
lió forint lehet.

A törvény alkalmazásában jo-
gosulatlan vadászatnak minõsül a
szükséges igazolások hiányában
történõ, továbbá a jogosult hozzá-
járulása nélküli vadászat, vala-
mint az, ha a vadász az általa elej-
tett vadat e törvénynek megfele-
lõen nem jelöli meg, vagy nem
jegyzi be az egyéni lõjegyzékbe.

A törvény szerint indult ható-
sági eljárás során az államigaz-
gatási eljárás szabályait az e tör-
vényben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

A vadászati felügyelõség ha-
táskörébe tartozó ügyekben – a
vadgazdálkodási és vadvédelmi
bírság kiszabása, továbbá a va-
dászjegy és a vadászati engedély
visszavonása kivételével – felet-
tes szervként a minisztérium jár
el. A vadgazdálkodási és vadvé-
delmi bírság kiszabása, továbbá
a vadászjegy és a vadászati enge-
dély visszavonása esetében má-
sodfokon a megyei (fõvárosi)
földmûvelésügyi hivatal vezetõje
jár el.
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A fegyvertartással kapcsolatos jogszabályi háttér
az év során megváltozott. A 2004 év XXIV-es tör-
vény az európai jogharmonizáció egyében született.
A jogszabály szakított az eddigi hagyományos lõ-
fegyver értelmezéssel, új fogalmakat vezetett be
(például a tûzfegyver fogalmát), illetve átvettük az
Európai Uniós államokban lévõ szabályozási rend-
szert.

A lõfegyvertartás feltételeinek változásairól, az ez-
zel kapcsolatos kötelezettségekrõl Temmel Ferenc,
a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
rendõrõrnagy tájékoztatta lapunkat. A szakember
az Igazgatásrendészeti Osztályon dolgozik, mint
engedélyügyi elõadó, s az õ hatáskörébe tartozik a
fegyvertartási engedélyek kiadásának megyei koor-
dinálása. 

A fegyvertartási engedély kiadási feltételeihez a
régi jogszabálynak a rendelkezését vették alapul.
Annyi könnyítés történt, hogy már nem kizáró ok a
büntetett elõélet, csak bizonyos bûncselekmények
elkövetése számít annak. Ezek körét meg is hatá-
rozták: például vagyon elleni bûncselekmények, lo-
pás, sikkasztás, rablás. Akit ilyenért ítélték el, illet-
ve vele szemben intézkedést alkalmaztak, az a bün-
tetési nemtõl függõen akár 15 évig sem kaphat
fegyvertartási engedélyt. (Ha viszont olyan bûncse-
lekmény miatt ítélték el, amelyet a jogszabály nem
tartalmaz, ez nem számít kizáró feltételnek.) 

Az új rendelkezés a még érvényes fegyvertartási
engedélyeket nem érinti, nincs visszamenõleges ha-
tálya. A fegyvertartási engedély határozott ideig,
jelenleg öt évig érvényes. Amikor lejár a periódus,
a rendõrség a megújítási eljárás során meg fogja
vizsgálni, hogy valaki szerepel-e a fent említett bûn-
cselekmények listáján, avagy nem. Ha igen, akkor
elutasítják a megújítási eljárást.

Továbbra is szerepelnek a speciális feltételek kö-
zött meghatározott szabálysértések, mint például
az ipari robbantóanyaggal, pirotechnikai termék-
kel, lõfegyverrel kapcsolatos szabálysértés; a sport-
rendezvény rendjének megbontása; természetvé-
delmi szabálysértés. Ez utóbbi eddig nem szerepelt
a kizáró okok között. 

Szigorítás, hogy az új jogszabályi rendelkezés ki-
mondja, amennyiben valaki ellen büntetõ eljárás

indul, a kizáró feltételekbe tartozó bûncselekmé-
nyek elkövetése végett, abban a pillanatban vissza
kell vonni a tartási engedélyét, függetlenül attól,
hogy mi lesz a büntetõ eljárás vége. Tehát nem le-
het figyelembe venni az ártatlanság vélelmét. 

Ez évtõl aki az engedély kiadási kérelmében va-
lótlan adatot közöl, illetve valós adatot elhallgat,
emiatt az engedélyét az ötéves érvényességi perió-
dusának bármelyik idõszakában vissza lehet vonni.
A fegyvertartási engedéllyel rendelkezõknek nem
csak jogosultságaik vannak, hanem kötelezettsége-
ik is. Kötelességszegés miatt eddig is vissza lehetett
vonni a tartási engedélyt, most ez úgy változott,
amennyiben valaki a kötelezettségét megszegte, két
évig nem kaphat lõfegyvertartási engedélyt.

A lõfegyvertartás speciális feltételei nem nagyon
változtak. A kérelmezõnek megfelelõ tárolóhellyel
kell rendelkeznie. A fegyvertárolási szabályok
azonban megváltoztak. Szeptember 3-tõl kizárólag
fém lemezszekrényben alkalmazható. Az is válto-
zás, hogy a lõszert ismételten külön kell zárni a
fegyvertõl – ez lehet a szekrényen belül egy külön
fiók is. Amennyiben valaki tíznél több lõfegyvert
tart, és ötezernél több lõszer van nála, annak nem
elegendõ a lemezszekrény, neki külön tárolóhe-
lyiséget kell kialakítania. E helyiségnek a nyílászá-
róit acélráccsal kell ellátni. Amennyiben ez a helyi-
ség nem lakott terülten van, azt õriztetni kell, vagy
a beriasztóztatott helyiséget a 24 órás távfelügyele-
ti rendszerbe kell bekötni.

A kérelmezõnek egészségügyi alkalmassággal,
valamint fegyverjártassági vizsgával is kell rendel-
keznie. A fegyverjártassági vizsgával kapcsolatban
szintén vannak változások. Visszatért a régi rend-
szer, a golyós és sörétes lõfegyver tekintetében a
vadászvizsga egyben fegyverjártassági vizsgának is
minõsül. Azonban a fegyverjártassági vizsga a jövõ-
ben elméleti és gyakorlati részbõl áll. Eddig ha va-
lakinek vadászat, vadgazdálkodás tantárgyból kö-
zépfokú végzettsége volt, mentesült a fegyverjártas-
sági vizsgakötelezettség alól. Most már csak az el-
méleti rész alól mentesül. Temmel õrnagy leszögez-
te, aki bármilyen kötelezettségének nem tesz ele-
get, be kell vonni a tartási engedélyt, sõt két évig
nem is fog kapni. Amennyiben valakinek a fegyver-
tartási engedélyét a kötelezettsége megszegése mi-

att vonják be, mielõtt kiadnák neki a fegyvertartási
engedélyt fegyverjártassági vizsgára kell kötelezni.

A kötelezettségek teljesítésének a határideje is
változott. megmaradt a háromnapos bejelentési kö-
telezettség, a régi nyolcnaposból ötnapos lett, illet-
ve van a harminc napos bejelentési határidõ. A há-
romnapos esetében nem történt változás. A lõfegy-
ver, a fegyvertartási engedély elvesztése, illetve a
megszerzési engedély elvesztésének a bejelentése
továbbra is három napon belül kötelezõ. (A lõfegy-
ver elvesztést összefoglalóan kell érteni, mindegy,
hogy ellopták, vagy elveszett, a lényeg, hogy a bir-
tokából kikerült, és nem tudja, hol van.) 

A lõfegyvervásárlást öt munkanapon belül kell
bejelenteni az engedélyt kiadó rendõrhatóság fele.
A lakcímváltozást szintén öt munkanapon belül be
kell jelenteni az engedélyt kiadó rendõrhatóság-
hoz, illetve öt napon belül be kell jelenteni a fegy-

ver tárolási helyének a megváltozását. E kettõ
egyébként el is térhet egymástól. Ugyanakkor úgy
fogalmaz a jogszabály, hogy a fegyverek tárolási he-
lye az lehet, ahol az engedélyes életvitelszerûen tar-
tózkodik. Ha valaki huzamosabb ideig (egy hétnél
tovább) van távol, az a puskáit átadhatja vadászba-
rátjának, vagy leadhatja megõrzése a rendõrkapi-
tányságon is.

A lõfegyvertartási engedély megújításának szán-
dékát 30 nappal a lejárat elõtt be kell jelenteni.
Amennyiben e témában nem vagyunk naprakészek,
beleeshetünk egy olyan hibába, hogy lejár a határo-
zott idejû engedély, s lesznek olyan napok, amikor
nem lesz érvényes.

Ezzel elkövetjük a lõfegyverrel való visszaélés
bûntettét! Ennek kiküszöbölését célozza a módosí-
tás. Aki ennek nem tesz eleget, be kell vonni a tar-
tási engedélyét.

Változó vadászati törvény

Vezsenyi Imre mellett Baracskay Lajos. Szigorú törvénykezés

Szigorodó fegyvertartás

A népes hallgatóság kíváncsian ülte végig Temmel õrnagy elõadását. Jelentõs változások történtek.
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Megjelent Rakk Tamás úti- és vadászkönyv sorozatának legújabb kötete
a Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában.

Kapható még a sorozat második kötete a Tûzözön és hóvihar.

Ajándékozzon magának és szeretteinek!

�

bélyeg
helye

Vadászmester
Fogadó Bt.

Veszprém
Erdész u. 4.

8200

Két könyv – 1500 forint kedvezmény!

Ajándékozzon magának és szeretteinek!

Ezt a megrendelõszelvényt kérjük, bérmentesítve küldje vissza címünkre.
A könyvek megrendelhetõk még telefonon: 88/591-450, faxon: 88/404-872,
e-mailen: tapo@mail.uti.hu, mobiltelefonon: 30/9022-144

Szinte nincs a világnak olyan sarka, ahol Rakk Tamás, veszprémi vadász ne fordult volna meg. Lába nyo-
mát egzotikus helyek õrzik: Alaszka, Tanzánia, Namíbia, Amerika, Mongólia, az öreg kontinensrõl már
nem is beszélve.

A nagy vadászatok élményeit hazajövetele után egy ideig érleli magában, aztán amikor azok elementá-
ris erõvel feltörnek – nos akkor nem indul útnak újra, hanem tollat ragad, s papírra veti kalandjait, élmé-
nyeit. 

A negyven éve kezdett vadászatait több elbeszélésben örökítette meg. A legutóbbit „Göröngyös égi és
földi utakon Mongóliában” címen a közelmúltban adta közre. Mint mondta, ez a kirándulás nemcsak va-
dászat, hanem idõutazás is volt egyben. A mongolok 17-szer nagyobb területen élnek, mint amekkora ha-
zánk, mégis negyedannyian vannak. Életformájuk több száz évvel ezelõtti. Vándorolnak, jurtákban élnek,
állatbõrbõl készítenek mindent.

A könyvben minderrõl részletesen beszél. A képekkel gazdagon illusztrált mû kiváló olvasmány kará-
csonyra is.

Negyven éve dolgozik megyei va-
dászati felügyelõként. dr. Nyulász
István, aki áldozatos munkájá-
nak elismeréseként az Országos
Vadásznapokon a Magyar Vadá-
szatért Érdemérmet vehetett át.

Tolna megyében született dr.
Nyulász István, ahonnan az útja
Sopronba vezetett. Az erdõmér-
nöki egyetem elvégzése után
Veszprémben vállalt munkát.

1965-ben lett vadászati fel-
ügyelõ. Siralmas állapotok ural-
kodtak akkoriban, a megyében
1965–75 között hét halálos, s
számtalan súlyos vadászbaleset
történt. A helyzet súlyosságát jel-
zi, hogy elõdjét, Molnár Attilát,
1964-ben szintén halálos vadász-
baleset érte. Késõbb õ is meg-
kapta a „maga” golyóját. Egy õz-
bakvadászat során egy UAZ pla-
tóján elõrehajolva állt, amikor az
utasfülkében véletlenül elsült a
fegyver. A töltény átütötte a le-
mezt, kilyukasztotta a pufajkáját,
súrolta a hasát. A löket hanyatt
vágta, de ennyivel megúszta.
Nem így a mellette ülõ vadász-
társa, aki a helyszínen életét
vesztette.

Mindezeket már a megyei ta-
nácsnál sem nézhették tétlenül.
A tragikus baleseti statisztikák
miatt az összes vadászt, 1300 em-
bert újra kellett vizsgáztatni.
Nem bánt velük kesztyûs kézzel,
sokukat megbuktatott. Akkor le-
het, hogy szerzett magának né-
hány haragost, de késõbb talán
belátták, jó hogy megkövetelték
tõlük a szakmai minimumot.

1969-tõl vezették be a kötelezõ
trófeabírálatot. Táji vadgazdál-
kodási, trófeabírálati összejöve-
teleket, neves oktatókkal nívós
tanfolyamokat szervezett, amik
olyan magas szintû szakmai fóru-
mok voltak, amit a régebbi vadá-
szok visszasírnak. Szakmai szem-
pontból nagyon jó idõszak volt
ez. Önmagának is magasra tette
a mércét. Nemcsak oktatott, ha-
nem õt is oktatták. Nem kevés
energia befektetése nyomán le-
doktorált vadászatból, hogy jó
példát mutasson a többieknek. 

Amikor vadászati felügyelõ-
ként elkezdte a munkát, még 103
vadásztársaság mûködött a me-
gyében. 1967-ben újra osztották
a területek, s ekkor már csak 38
vadászterületet alakítottak ki.
Harminc évvel késõbb, 1997-ben
ismét az õ nevéhez fûzõdött a va-
dászterületek újrarajzolása, ami
komoly szakmai kihívás volt szá-
mára.

A trófeabírálatokat 1969-ben
kezdte. Az elmúlt 35 év alatt
65–70 ezer trófea fordult meg a
keze alatt, ami hihetetlen meny-
nyiség. Több, mint három évtize-
de vizsgáztat kezdõ vadászokat,
ennyi idõ alatt hétezren tettek
nála vizsgát.

A kamara megalakulása elõtti
idõben a vadászjegyek, vadászati
engedélyek kiadása is hozzájuk
tartozott. Vagy százezer ilyen ok-
mányon szerepel az aláírása. 

Nemcsak vadászati felügyelõ-
ként, hanem vadászként is meg-
állta a helyét. 33 évig volt a
lovászpatoni vadásztársaság tag-
ja. Ezernyi élmény fûzi a Ba-
kony-aljához, ahol mindig na-
gyon jól érzete magát. Az öt
nagyvad közül mindegyiket ejtett
már, így komplett a „gyûjtemé-
nye”. 

Kollégái negyven éven keresz-
tül megszokhatták, ahogy elnyû-
hetetlenül teszi a dolgát. Akkora
tapasztalat van a háta mögött,
ami minden probléma kezelését
megoldhatóvá teszi. El sem tud-
ták képzelni, hogy valaha is ott-
hagyja a vadászati felügyelõsé-
get. Pedig most erre készül. Szá-
molja a napokat.

2005-ben tölti be a hetvenedik
évét, s eljátszott a gondolattal:
mit is fog csinálni, ha majd nyug-
díjas lesz.

A Nemzeti Vadgazdálkodási
Program életre hívását elsõdle-
gesen a mind gyorsabban változó
ökológiai viszonyok, a gazdaság
átalakulása és az urbanizálódó
társadalom természeti környe-
zettõl való eltávolodása teszi
szükségessé. A szakemberek
olyan programot kívánnak kidol-
gozni, amelynek eredményeként
Magyarország lehet Európa „va-
daskertje”. 

Egyes vélemények szerit az új
gazdasági környezetben a vad-
gazdálkodás helye, szerepe és jö-
võje nem lett kijelölve. A termé-
szeti környezet hosszú távú meg-
õrzésébõl következõ alapvetõ ér-
dek annak meghatározása, hogy
a vadgazdálkodás, mint speciális
gazdasági tevékenység milyen
helyet foglal el a nemzetgazda-
ságban, ezen belül az agrárága-
zatban és milyen kapcsolati
rendszerben kell mûködjön a
természetvédelemmel. 

Az urbanizálódó népesség
mind távolodni kezd attól, hogy
akár halvány ismeretei legyenek
a vadgazdálkodás feladatairól,
gazdasági vagy rekreációs hasz-
náról. Szükséges rögzíteni, hogy
Magyarországon helye van a
vadgazdálkodásnak! Félõ, hogy
az Európai Uniós csatlakozás
kapcsán felerõsödnek azon han-
gok melyek szerint nyugat-euró-
pai mintára kevésbé foglalkoz-

zunk a vadgazdálkodással, ele-
gendõ a vadászat.

Milyen legyen a Nemzeti Vad-
gazdálkodási Program? Mit vár az
uniótól a hazai vadgazdálkodás?

A vadgazdálkodás mindenkor
a mezõgazdasági és az erdõmû-
velõ valamint a természetvédel-
mi programot követõ módon
kell, hogy mûködjön. A haza fej-
lesztésnél a jelenlegi 4,5 millió
hektár szántóterület helyett 3
millió hektár ad lehetõséget a
versenyképes mezõgazdaság ter-
melésre a maradék 1,5 millió
hektáron a természetvédelmi
szempontok elõtérbe állítása
mellett a mezõgazdasági bioter-
melés, az erdészeti és vidékfej-
lesztési, turizmusfejlesztési
szempontok kerülnek elõtérbe.
A felszabadult területek egy ré-
szén (700 ezer hektár) új erdõ te-
lepítése, 100 ezer hektáron a Ti-
szai víztározók létesítése törté-
nik. Történelmileg elõször adód-
na lehetõség a hazai vadgazdál-
kodás számára mintegy 200 ezer
hektár területen elsõdleges vad-
gazdálkodási hasznosítás megte-
remtése, ezt természetesen a tér-
ségfejlesztés keretében az elsõd-
legesen mezõgazdasági mûve-
lõkkel történõ integrációban kí-
vánatos kialakítani. E program
keretében bizonyítható, hogy a
vadgazdálkodási tevékenység
minden egyéb mezõgazdasági te-

vékenységgel szemben perspek-
tivikusabb. Tudomásul kell ven-
ni, hogy a jövõben az intenzíven
mûvelt területeken csak annak
megfelelõ intenzív vadgazdálko-
dás hoz eredményeket, az exten-
zíven mûvelt területeken pedig
az extenzív vadgazdálkodási
módszerek alkalmazható. 

Felvetõdik a kérdés, hogy a le-
csökkentett nagyvadlétszám ese-
tén mire fognak vadászni a hazai
és a külföldi vadászok? Válasz:
azokra a vadfajokra amelyekre
bevált tenyésztési és hasznosítási
módszereink vannak, az apróvad
esetében a fácán, vadkacsa és fo-
goly, a mezei nyúl, nagyvadfajok,
esetében a zárttéri vaddisznó,
dám és muflon, valamint a sza-
badtéri minõségi vadgazdálko-
dás vadfajai jönnek számításba.

Az unióban a FACE 29 tagor-
szága hétmillió vadászát képviseli.
A magyar vadgazdálkodás nem
üres kézzel lépett az EU-ba. Ha-
zánk korszerû, nagyüzemi vadgaz-
dálkodással, világhírû vadállo-
mánnyal és felkészült szakembe-
rekkel rendelkezik. A közösség-
ben vadgazdálkodásunk rövid idõ
alatt meghatározó pozícióba ke-
rülhet. A hazai vadászok számá-
nak növelése elkerülhetetlen, hisz
nálunk 1000 lakosra 0,5 vadász
jut, míg az EU átlag 22. Az adatok
is azt igazolják, hogy van mit be-
hoznunk az átlag eléréshez. 

Jó eredmények a nagydíjon
Évrõl évre nagy sikerrel rendezik meg a vadászok lõversenyét a kamarai Nagydíjért. Ez az év sem volt
kivétel, hiszen most is nagyon sokan megmozdultak a Veszprém Megyei Vadászkamara hívó szavára.
A hetedik alkalommal megrendezett lövészversenyen rekord mezõny gyûlt össze. A balatonfûzfõi lõtéren
14 (3–3 fõs) csapat állt lõállásba, hogy összemérjék tudásukat, na és a szerencséjüket. A két pályán a nyúl,
a kelõ fogoly, a keresztbehúzó fácán, a röptetett kacsa és a toronykakas mozgását utánzó korongokat kel-
lett leszedniük. 
A feladat nem volt egyszerû, mi sem bizonyítja jobban, minthogy elõfordult, még a legjobbak is hibázni
kényszerültek, s mindezt mérgesen vették tudomásul. Ennek megfelelõen az eredmények izgalmasan
alakultak, az egyéni versenyszámok sorsásáról csak egy-egy korong különbség döntött. 
A csapatverseny végeredménye: 1. Noszlopi Vt. (Kurali Zsolt, Varga József, Tóth Zoltán). Ez a társaság két
évvel ezelõtt is nyerni tudott, egy év kihagyás után visszaszerezték a bajnoki címüket. 2. Tapolca-medence
Vt. (Csuri Lajos, Bakos Sándor, Hoffmann Zoltán). 3. Veszprémi sasok (Pénzes Mihály, Takács Tibor, dr.
Döme Péter) lettek. 
Egyéniben: 1. Bakos Sándor (Tapolca-medence Vt.), 2. Bucskó Mihály (Észak-balatoni Vt.), 3. Pénzes
Mihály (Veszprémi Sasok).
A Nagydíj során arra is sort kerítettek a vadászok, hogy eszmét cseréljenek. Miközben a verseny során
egymást cukkolták, a szünetekben, valamint az eredményhirdetés elõtt, illetve azt követõen kibeszélték
ügyes-bajos dolgaikat. Látszott rajtuk, hogy egy közösséghez tartoznak.

Nyolc, fiatalon elhunyt vadász-
társukra emlékeztek a  Somló-
tája Vadásztársaság tagjai októ-
ber közepén. Hiába szakadt az
esõ, legfeljebb az emlékezés
könnyeit tudta lemosni az arcok-
ról. Akik ott voltak az ötvöspusz-
tai vadászháznál emlékezni gyûl-
tek össze, s ebben még az idõ
sem tudott kifogni rajtuk.

Nagyon sokan rezdültek össze
a vadászkürt hangjára, amivel
kezdetét vette a szertartás. Bíró
Károly, vadásztársasági elnök ün-
nepi beszédében méltatta a vadá-
szok tevékenységét, természet-

szeretetüket. Szólt a kötelezettsé-
gükrõl is, hiszen óvniuk, védeniük
kell a természeti értékeket. Külön
beszélt arról a nyolc vadásztárs-
ról, akik fiatalon hagytak itt ben-
nünket, s ma már az örök vadász-
mezõn cserkelnek.

A vadásztársaság tagjai méltó
módon kívántak megemlékezni
róluk, ezért kopjafát állítottak a
vadászház mellet. A százéves
tölgybõl Kelemen Gábor munká-
ja nyomán készül el a mementó.
A talapzatra bõven került az em-
lékezés virágaiból is. A kopjafa
örök emlék marad mindannyi-

unk számára. Tisztelet a holtak,
figyelmeztetés az élõk számára.
A földi pálya mulandó, tegyük
értékessé, maradandóvá „itteni”
tevékenységünket.

Elismerték a munkásságát
Magyar Vadászatért Érdemérmet kapott dr. Nyulász István

Készül a vadgazdálkodási program

VILÁGJÁRÓ VADÁSZ

Dr. Nyulász István, az Országos Vadásznapok keretében kapta kézhez
a Magyar Vadászatért Érdemérmet

NEM FELEDIK TÁRSAIKAT

A kopjafa fõhajtás a fiatalon
elhunyt vadásztársak elõtt

Freddi Bútor
szekrénysorok, ülõgarnitúrák, konyhabútorok nagy választékban

Pápa, Csáky László u. 12/A Tel.: 89/510-980
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Megrendelõlap

Megrendelem ...... példányban Rakk Tamás: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában c. könyvét. 
Ára: 3000 Ft/db

Megrendelem ...... példányban Rakk Tamás: Tûzözön és hóvihar c. könyvét. Ára: 3000 Ft/db

Élek a „Két könyv egy csomagban” akció lehetõségével, és megrendelem a Göröngyös égi és földi
utakon Mongóliában + Tûzözön és hóvihar csomagot ...... példányban. Ára: 4500 Ft/csomag

Megrendelésemet, kérem, utánvéttel az alábbi címre postázzák:

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Település: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Irányítószám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

megrendelõ aláírása

A megrendelést a csomagolási- és postaköltség felszámolásával teljesítjük.
Adatait bizalmasan kezeljük, csak e megrendelés esetében használjuk, másnak át nem adjuk.

Sokak számára elképzelhetetlenül
hosszú ideje, ez év nyáron volt 55
éve annak, hogy Németh János hi-
vatalosan vadászfegyvert fogott. A
fûzfõgyártelepi Szikra Vadásztár-
saság tagjaként lett szervezett va-
dász, s ma is eredeti társaság tagja.
Az elmúlt több, mint 55 évben ren-
geteg dolog megváltozott a vadá-
szat körül. Németh János, nyugdí-
jas pedagógus ennek ellenére ma is
ugyanannak a társaságnak a tagja,
amelyben indult a pályafutása, de
közben a társaság többször is nevet
váltott. Amikor kérte felvételét,
még fûzfõgyártelepi Szikra Va-
dásztársaság volt, majd lett belõle
Nitrokémia, Észak-Balatoni, tüs-
kevári. Idõközben eligazolt, de
visszatért a „gyökerekhez”.

János bácsi szerencsés vadász-
nak tartja magát. A 70-es évektõl a
Zirci József Attila Vadásztársaság-
ba került, rövid ideig elnöke, hosz-
szabb ideig vadászmestere volt a
társaságnak. Jó szívvel emlékezett
azokra az idõkre, mert mint mond-
ta, elég sok volt a vad a Bakonyban
a 70-es, 80-as években. Rengeteget
tartózkodtak kint az erdõn, mert
jelentõsen csökkenteni kellett a
vadállományt. Akármilyen vadgaz-
dálkodási tervet készítettek, a me-
gyei hatóság mindig felemelte a ki-
lövési számokat, méghozzá oly
mértékben, hogy volt év, amikor
nem is tudták teljesíteni. Ilyenkor
a vadásztársaság tagjai korlátozás
nélkül lõhették a selejt szarvasbi-
kákat.

1997-ben megváltozott a vadá-
szati törvény. Megszûnt a zirci Jó-
zsef Attila Vt. területe, illetve át-
alakult. Németh János ott maradt
a területen, de idõvel visszatért az
Észak-balatoni Vt-be. Több éven
keresztül kettõs tag volt, de ettõl a
vadászati évtõl kezdõdõen már
csak az „anyaegyesületét” erõsíti.

A változásokról szólva elmond-
ta, a nyolcvanas évek közepéig
csak egy golyós fegyverrel lehetett
lõni, meg sörétessel, amibõl három

különbözõ kaliberût tarthattak.
1985-tõl könnyítettek, a vadász
pénztárcája határozta meg a fegy-
verei számát. A fegyverkínálat is
szélesedett, a piacon mindenféle
golyós puska, ismétlõ kapható. Szo-
morú viszont, hogy a vadászati tör-
vény megjelenése után egyre több
lett az engedély nélküli vadász, akik
rapsickodnak, garázdálkodnak a te-
rületen. A vadállomány is jelentõ-
sen lecsökkent, a hazai vadász alig
jut már élményhez.

János bácsi megosztotta velünk
egyik érdekes vadászkalandját,
amely még a zirci idõszakban tör-
tént. Szerdai napon négy osztrák
vendégvadász érkezett hozzájuk.
Mindegyik egy-egy bikát akart lõ-
ni, de úgy, hogy vasárnap reggel
már mennek is haza. Elsõ este

egyikük elejtett egy páratlan 12-
est. A többiek leszúrták, miért lõtt
rá mindjárt az elsõ bikára, hiszen
volt még idejük bõven. Csakhogy
nem találkoztak bikával.

Szombatról vasárnapra virradó
éjszaka megváltozott az idõjárás,
eleredt az esõ. Reggel már minde-
nütt zengett az erdõ. A gézaházi
területen, az Ördögárok fölött két
bikának nagyon erõs hangja volt.

Németh János mondta az egyik
osztráknak, menjenek oda. 4–500
métert futottak. Egy ünõt és egy
öreg, nagy, 14-es bikát vette észre,
amely lõhetõ volt. Aztán jött egy
másik is, egy 16-os, s elkezdtek fe-
leselni. Úgy nézett ki, hogy vere-
kedni fognak. Elõttük 41 lépésre
összeütöttek. Eközben rábeszélte
a vendéget, hogy a nagyobbra cé-
lozzon. 

Amikor egy pillanatra megálltak
a bikák, az osztrák olyan nyak-
tõlövést adott le, amitõl a kiválasz-
tott bika azonnal összerogyott. Az
agancsaik azonban összeakadtak, s
a kisebb alig tudott szabadulni. Az
agancsával együtt megemelte a
másikat, majd úgy rázta le magá-
ról. Odafordult az ünõ felé, bõgött
egy hatalmasat, mintha csak azt

mondta volna, „én gyõztem”. 
Az elejtett bika aranyérmes volt,

222 pontot kapott. Egyébként azon
a reggelen mindhárman meglõtték
a bikájukat, így – ha az utolsó perc-
ben is – de sikerrel jártak. A másik
bikát egy hétig keresték, akkor ke-
rült terítékre. Nagy különbség nem
volt köztük, a 16-asnak 9,17 kilós
agancsa volt, a 14-esé pedig 9,20-at
nyomott. Vadászjegy érvényesítés

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy a 2005/2006-os vadászévre szóló vadászjegyek ér-
vényesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek felkészülni.

A vadászjegy egyéni érvényesítése esetén, az ügyfélfogadás 2004. január 5-étõl: Hétfõ:  9–15 órá-
ig; Szerda: 9 - 15 óráig; Péntek: 9–12 óráig. (December 23-tól 2004. január 4-ig az iroda zárva tart.)
Keddi és csütörtöki napokon kizárólag a vadásztársaságok csoportos érvényesítését tudjuk végezni.

Költségek:
– a vadászjegy ára 10 000 Ft
– a kötelezõ felelõsség- és balesetbiztosítás 1000 Ft/év (négy évig garantáltan nem emelkedik a ka-

marai tagok részére),
– a kamarai tagdíj 2000 Ft (A 70. életévüket betöltött vadászoknak nem kell fizetniük tagdíjat!)
Az érvényesítéshez szíveskedjenek magukkal hozni a vadászjegyet és az egyéni lõjegyzéket. (Az ér-

vényesítést nem csak személyesen lehet intézni, hanem vadásztársukat, ismerõsüket is megkérhetik
rá.) Kérjük, hogy amennyiben lakcímük idõközben megváltozott, ezt az érvényesítéskor szíveskedje-
nek közölni, ha a vadász másik megyébe költözött, vadászjegyét a területileg illetékes kamarai szer-
vezetnél kell érvényesítenie!

A 2005. évi Vadászévkönyvet az érvényesítéskor fogjuk átadni Önöknek. A Vadászévkönyvet a nem
kamarai tagok darabonként 1250 forintos áron vásárolhatják meg irodánkban.

Ismét lesz vadászbál!
Egyre nagyobb a híre és a rangja a Veszprém megyei Vadászkamara megyei vadászbáljának. Oly-
annyira, hogy minden egyes alkalommal tett ház mellett zajlik.
A nagysikerû rendezvény jövõre jubilál, hiszen ötödik alkalommal „trombitálja össze” a szóra-
kozni, kikapcsolódni vágyó vadászokat. A nagy napra 2005. január 15-én kerül sor, a vadászbál
otthona ezúttal is a jól bevált veszprémi Hemo étterem lesz. A forgatókönyv is hasonló módon
alakul, mint azt az elõzõ években megszokhattuk. A nagysikerû mûsor és a szórakozás mellett
lesz lehetõség arra is, hogy a természetvédõk, az erdészek, a vadgazdálkodók, a vadászok a fehér
asztal mellett eszmét cseréljenek egymással.
A megyei vadászbálra folyamatosan lehet jelentkezni a kamara 88-422-298-as telefonján.
A nagy érdeklõdés miatt érdemes mielõbb felvenni a telefont.

Karácsonyi ajánló
Disznóságok – könyvben

Kozma Sándor, pápai vadásztársunk az elmúlt 25 év vaddisznós kalandjait kötötte „csokorba”. Az elsõ-
könyves szerzõ mûve a karácsony elõtti napokban jelenik meg, s a Veszprém megyei Vadászkamaránál is
kapható lesz.
Sokak számára ismerõs a pápai Kozma Sándor, aki egy vadászdinasztia leszármazottja. Édesapja, mind a
két nagyapja, sõt, már az õ szüleik is vadásztak. Õ maga 25 éve rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.
Már a fiát is a vadászok körében köszöntheti. A rutinos vadász karácsonykor új oldaláról fog bemutatkoz-
ni, megírta elsõ élménybeszámoló vadászkönyvét, ami az ünnepek elõtti napokban kerül ki a nyomdából.

Kozma Sándor azon szerencsés vadászok közé tartozik, aki szinte az egész világot végigvadászhatta,
többek között járt már Afrikában, Ausztráliában. Könyve megírását ezek az élmények is motiválták. So-
kan kértek is erre, ezért döntött, nekilát a munkának.

A terület nem volt teljesen idegen számára. A vadászirodalomhoz, a vadászati sajtóhoz kötõdése nem
új keletû, hiszen a Vadgazda Magazinnak évekig volt az olvasó szerkesztõje. Ebben a lapban több cikke
is megjelent már. Középiskolás korában is irogatott már, nyert irodalmi pályázatot is. Mégis hosszú és ve-
rejtékes fél évébe tellett, mire sikerült elérnie, hogy könyv közvetlen az ünnepek elõtt piacra kerülhessen. 

Az elsõ könyve címe érdekes: Disznóságok. Hogy miért éppen ez? A cikkek nem disznóságokról szól-
nak, szögezte le a szerzõ. Kedvence a vaddisznó. A fényes papírra nyomott, színes fotókkal gazdagon il-
lusztrált könyv az elmúlt 25 év vaddisznós élményeit eleveníti fel. Nagyon kevés külföldi vadászatot tar-
talmaz a könyv, írás közben zömmel hazai élményekre szorítkozott. Teljesen egyedül készítette, a képek
is sajátok. Nem elsõsorban szépirodalmi mûrõl van szó, inkább vadászoknak vadásznyelven írt története-
ket tartalmaz.

Kozma Sándor örült, hogy minderrõl a Veszprém megye Vadászkamara lapjában nyilatkozhatott elsõ-
ként. Amikor megjelent a Vadászkürt nagyon hasznosnak tartotta. Úgy gondolta, a többi megye is nyu-
godtan követhetné a példánkat, s ezáltal nagyobb szolgálatot tudna tenni a helyi vadászoknál. 

Úgy tûnik, nemcsak a vadászatban, az írásban is lendületet vett. Lapunknak elárulta, a késõbbi tervei
között szerepel Ausztráliával kapcsolatos élményeinek a megírása,
hiszen nagyon kevés olyan könyv létezik, amely ezzel a földrésszel és
vadászatával foglalkozik. Pedig nagyon érdekes, csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodhat az, aki egyszer eljuthat oda. 

A „Disznóságok” lapunkkal egy idõben, az ünnepek elõtt jelenik
meg. A könyv a Veszprém megyei Vadászkamaránál is megvásárolha-
tó. (Veszprém, Dózsa Gy. u. 32. Tel.: 88-442-298) Szép élményeket
adó, érdekes olvasmány lesz az ünnepek alatt, sõt azon túl is.

Vadbõséges évtizedek is voltakA szakmát szolgálta évtizedeken keresztül

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

Több, mint ötven évvel ezelõtt fo-
gott elõször puskát a kezébe Ko-
vács Péter. Vadászkalandjai egy
könyvet is be tudnának tölteni, de
õ inkább arra büszke, hogy végig
a szakmát szolgálta, s hetven fö-
lött sem fut el a munka elõl.
Igen korán, már 12 évesen puskát
fogott a kezében Kovács Péter,
aki szülõhelyén, Fertõszentmikló-
son ekkor ejtette el elsõ fácánját,
akkor még gyerekcsínyként, orvul.
Az édesapja gazdálkodó ember
volt, s ha egy veréb leszállt az ud-
varra, az nem érezhette biztonság-
ban magát.  Ezek az élmények, s a
természet szeretete meghatározta
pályaválasztását is, hiszen a Sop-
roni Egyetemre jelentkezett, ahol
1954-ben végzett. Ekkor már jog-
szerûen is vadászhatott. Vele
együtt négy évfolyamtárs lakik
Veszprém, az aranydiplomát a na-
pokban vehették kézbe. 

Visszatekintve erre a fél évszá-
zadra szomorúan tapasztalta, hogy
az „átkosban” sokkal nagyobb volt
a fegyelem a vadászat területén.
Az is igaz, akkor viszonylag keve-
sebb ember jutott vadászati lehetõ-
séghez. Rejtett fegyver sem volt,
mert azt nagyon keményen büntet-
ték. Ennek megfelelõen orvvadá-
szatra is kevés fény derült. Egypár
hurkolóval találkoztak csak az er-
dõn, illetve a szovjet katonák vadá-
szatainak a nyomával. 1994-tõl,
amikor is átalakult a vadászati jog,
rengeteg lett az új vadász. Kevés-
bé tartják be az írott és íratlan
szabályokat. A vadászat kénysze-
rûségbõl elment az üzlet irányá-
ba, az is igaz, a vadásztársaságok
másképp nem tudják fenntartani
magukat. De a vadászterületek
méreteivel, a vadkárok körül egy-
aránt problémát érez. Fegyverzet
terén is hatalmasat fordult a vi-

lág, ilyen modern, szuper puskák
nem voltak korábban. Õ is 762-
essal, katonai karabéllyal kezdte
a vadászatot, ez volt a szolgálati
fegyvere. Rajta volt a mesterlövõ
céltávcsõ. A technika sokkal bõ-
vebb. Ma éjszakai fényben is le-
het látni, olyan jó nagyítású, fény-
erõs távcsövek vannak használat-
ban. A keresõk is kiválóak. 

Vadászmesterként szolgálta a
szakmát éveken keresztül. Két év-
tizedig trófeabíráló volt. Ma is ak-
tív, a Hajag-vidéki Vadásztársaság
tagja. Az elmúlt ötven év mérlegét
megvonni szinte lehetetlen, hi-
szen nagyon sok élményt kapott.
A vadászati lehetõségbõl bõven
jutott számára, amiért nem átkoz-
za a sorsot. 46 szarvasbikát, ötszá-
zon felüli vaddisznót ejtett. Ez
utóbbit szerette igazán. A legem-
lékezetesebb vadászélménye is
ehhez a nagyvadhoz fûzõdik.

A vaddisznó – szerinte – elég
„csiklandós”, és néha veszély is
tud lenni. Persze, ha mindenki tö-
kéletesen odafigyel, és úgy csinál,
ahogy kell, akkor nem történhet
baleset. De ha idõ nincs, vagy ép-
pen türelem, akkor könnyen meg-
történhet a baj. A sebzett vad ke-

resése pedig különös körültekin-
tést kíván.

Egyszer õt is megijesztette egy
vadkan, még 1981-ben. Este, befe-
jezve a cserkelést, ment vissza az
autóhoz. A vadföldön, a sötétedõ
alkonyatban látott egy szokatlan
fekete foltot látott, amely hol szé-
lesebb, hol keskenyebb volt. Pró-
bálta becserkelni. Ahogy köze-
lebb ért, látta, hogy vaddisznó,
nagy disznó. Amikor a céllátcsõ-
ben is tisztán látta, tüzelt, hallotta
a becsapódást. A disznó egy 400
méteres íven elindult az erdõ fele,
de a fehér, zúzmarás legelõn elfe-
küdt. Belõtte magának, hogy 250
méterre tõle fekszik a vad, de
elõtte rágyújtott egy cigire.

A keresésére indult. Amikor a
sötétben úgy érezte, a közelébe
került, felvette a keresõtávcsövet.
Mit ad Isten, a disznó körülbelül
öt méterre ott állt vele szemben.
Kilépett oldalra, s lõtt. A vadkan
azonban – mint a vihar – megin-
dult feléje. Rettenetesen meg-
ijedt, s tempósan lépkedett hátra-
fele. Csak akkor nyugodott meg,
amikor be tudott ismételni. Cél-
zott, lõtt, s a vadkan tõle két mé-
terre összeesett.

Péter bácsi élményeit nagy izgalommal és átéléssel hallgatták a diákok

János bácsi a féltve õrzött trófeáit állította ki a VMK-ban.
Több évtized élményei kötõdtek hozzájuk


