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A 2004–2005-ös vadászati idényben jó közepes évet zártak megyénk
vadgazdálkodói. Az eredeti kilövési terveket nem minden esetben si-
került teljesíteni.

Az elõzõ évek száraz, szinte aszályos idõszaka után tavaly végre
kedvezõbb idõjárási körülmények köszöntöttek megyénk vadállo-
mányára, ami meg is látszott az apró- és a nagyvadlétszám szaporu-
latán is. Ez bíztató a jövõre nézve, fejtette ki véleményét Vezsenyi
Imre, amikor a 2004–2005-ös vadászati idény értékelésére kértük. 

Az FM Hivatal vadászati osztályvezetõje elmondta, a szezont na-
gyon erõs kilövési tervszámokkal kezdték a vadgazdálkodók, mely-
nek a teljesítését a hosszan tartó, havas téli idõszak megnehezítette.
Ebben a hidegben a vadászok nem a fegyver, hanem az élelem után
nyúltak, s segítettek a vadállománynak átvészelni a zord idõjárást.
Ezen felül a gyapjaspille károsítása is nyomott hagyott az állomá-
nyon, a vad mozgása kiszámíthatatlanná vált. 

Ha az öt nagyvadat vizsgáljuk, megyénk vadgazdálkodói közepes
évet zártak. Õzbakból kiugró trófea nem született. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan a terítéknek mindössze 1–2 százaléka került az érmes
kategóriába. Gímszarvasból viszont több nagy trófeás bika került te-
rítékre, Veszprém környékén három olyan bikát is lõttek, amelyek-
nek az agancssúlya meghaladta a 12 kilót. Muflonból és dámszarvas-
ból hozták az átlagot. Ami viszont örömteli, jelentõsen növekedett
az apróvad állománya, elsõsorban a Kisalföld térségében mûködõ
vadásztársaságoknál. Ez a többéves róka kotorék gázosításnak kö-
szönhetõ.

A tavalyra tervezett keretszámokat mintegy tíz százalékkal túlbe-
csülték. Az idei kilövési keretszámok tervezésekor a vadgazdálko-
dók és a hivatal szakemberei még jobban figyelembe vették a reali-
tásokat, pontosabb vadbecslések is készültek: Ez alapján valame-
lyest lefele mozdultak az irányszámok. Az öt nagyvadfajból annyit
terveznek elejteni, amennyit az elmúlt szezonban ténylegesen is si-
került teljesíteni.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet
61–92. szakaszaihoz, és az azokat módosító
29/2005. (IV.1.) rendeletéhez kapcsolódóan
az alábbi vadgazdálkodási tevékenységek tá-
mogatására szóló pályázati felhívást tette
közzé:

A különleges rendeltetésû vadászterületek
vadállomány-fenntartásának támogatása.

A támogatás célja a különleges rendelteté-
sû vadászterületek természetes vadállománya
genetikai értékének megõrzése, valamint az
ehhez kapcsolódó oktatási és kutatási felada-
tok ellátásának támogatása.  A támogatás a
rendelet 81–86. §-ai alapján igényelhetõ, a
mértéke önálló kódszámú vadászterületen-
ként legfeljebb ötmillió forint összegû lehet.

A pályázatokat két eredeti példányban
2005. szeptember 30-ig lehet benyújtani vagy
beküldeni az FVM Vadászati, Halászati és
Vízgazdálkodási Fõosztályhoz (1860 Buda-
pest Kossuth Lajos tér 11. (1860 Bp. 55. Pf.: 1).
A pályázatot a minisztérium bírálja el. A ha-
táridõn túl benyújtott, valamint a formailag
vagy tartalmilag hiányos pályázatot a minisz-

térium érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A ha-
táridõben benyújtott pályázatokat a miniszté-
rium véleményezésre az Országos Vadgazdál-
kodási Tanács elé terjeszti. A nyertes pályáza-
tok esetében a támogatás összegét és mérté-
két a minisztérium a pályázatban megjelöltek-
tõl eltérõen, a rendelkezésre álló keret függ-
vényében attól alacsonyabb mértékben és
összegben is megállapíthatja. A pályázat
eredményérõl a minisztérium a döntést köve-
tõ 15 napon belül értesíti a pályázót.

A pályázatban foglaltakat vagy annak a tá-
mogatási döntés alapján elfogadott részét a
szerzõdésben foglaltak szerint a megvalósítá-
si határidõn belül, legkésõbb a szerzõdés
megkötésétõl számított egy év elteltéig kell
megvalósítani. A támogatás felhasználásáról
a pályázó a megvalósítást követõ 60 napon
belül köteles a minisztérium részére a szerzõ-
désben foglalt tartalommal és módon elszá-
molást készíteni és benyújtani. A támogatás
felhasználását a vadászati hatóság ellenõrzi.

A vadászható állatfajok monitorozásának
támogatása.

A támogatás általános célja a vadászható
állatfajok monitorozása, fajvédelmi progra-
mok kidolgozása, fogoly, vízivad és egyéb ap-
róvadfajokkal kapcsolatos mérõ-megfigyelõ
rendszerek kialakítása, továbbá az Országos
Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban
adattár) mûködtetése, nemzetközi vadászati
együttmûködésbõl adódó feladatok ellátásá-
nak elõsegítése, valamint trófeabírálati tevé-
kenység végzése céljából támogatás adható.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ
támogatás. A támogatás mértéke a felmerült,
és igazolt költségek akár százszázalékáig is
terjedhet. A támogatást az igényelheti, aki a
vadgazdálkodási ágazat területén kutatási fel-
adatokat lát el és egyéb monitoring tevékeny-
séget végez, továbbá aki trófeabírálatot foly-
tat, aki elõsegíti nemzetközi vadászati szerve-
zet mûködését, valamint az adattárat mûköd-
teti. A támogatási kérelmet a minisztérium-
hoz kell benyújtani. A kérelmet folyamato-
san, de legkésõbb 2005. november 30-ig lehet
beterjeszteni.             

Erõs tervvel indultunk

Eseményekben gazdag, tartalmas, kihívásokkal
teli esztendõt zárt a Veszprém megyei Vadász-
kamara. A szûkös anyagiak ellenére, letudták a
székházvásárlás miatt fennálló hitelüket is.

Nem mondható rossznak a kamara tavalyi
éve. Persze nincs olyan tevékenység, amit ne
lehetne még jobban csinálni, de összességében
megfeleltek az elvárásoknak, értékelte a tava-
lyi évet Pap Gyula, kamarai elnök. A kamara
küldöttértekezlete minden év elején meghatá-
roz egy feladattervet, amit elnökségnek végre
kell hajtania. Az ebben szereplõ feladatokat,
programokat maradéktalanul megvalósították. 

Az elmúlt esztendõben 2393 kamarai tag újí-
totta meg állami vadászjegyét és az országban
egyedüliként százszázalékos a szervezettség,
hisz minden vadászjegyet váltott személy a ka-
marai tagságot is vállalta. A tagok továbbra is
kedvezõ, ezer forintos áron köthették meg a
vadászfelelõsség és balesetbiztosításukat az
OTP Garancia Biztosítónál.

A szervezet 2004-ben is fennakadás nélkül
végezte az új vadászok vizsgáztatását. Tovább-
ra is kiemelt hangsúlyt fordítottak a tájékoz-
tatásra. Kitûnõ kapcsolatuk van a médiumok-
kal, szinte nincs olyan hét, hogy valamilyen
jellegû híranyag, cikk ne jelenne meg a megye
vadgazdálkodási tevékenységérõl. Ezek a va-
dászok természetvédelemmel összefüggõ te-
vékenységeire irányítják a figyelmet. A belsõ
kommunikáció javítása érdekében hoztuk lét-
re a Vadászkürt kamarai újságunkat. 

Programgazdag év áll mögöttük, szinte nem
volt olyan hónap, amikor ne történt volna va-
lami. Az év eleji megyei vadászbál megszerve-
zése már hagyománnyá vált. Nagy sikere volt
a pápai agrárexpós bemutatkozásuknak.
Megrendezték Balatonfûzfõn a Kamarai
Nagydíj lövészversenyét. Zala megyével közö-
sen bekapcsolódtak az Országos Vadásznap
keszthelyi rendezvénysorozatába. A progra-
mok keretében rendezett versenyeken Veszp-

rém megye több díjat is nyert. Aktívan közre-
mûködtek a kynológiai bizottság munkájába
és több ezzel kapcsolatos programot is szer-
veztek a megyében. Létrehozták a Veszprém
megye Vadgazdálkodásáért Alapítványt. Be-
fejezték a kamarai székház felújítását, s rövid
házi ünnepség keretein belül felavatták. A ka-
mara szûk mozgástérrel bír, már ami az anya-
gi lehetõségeit illeti.

A költségvetésben a legnagyobb szigort ér-
vényesítik. Minden egyes tisztségviselõ társa-
dalmi munkában végzi feladatát. A kamarai
székház vásárlásával és felújításával kapcso-
latban jelentõs hitelállomány nyomta a kama-
ra „vállát”. Éppen ezért kiemelten jelentõs
esemény, hogy a hiteleiket visszafizették, s je-
lentõs ingatlanvagyonnal rendelkeznek. Ilyet
az országban is kevesen tudnak elmondani
magukról.

Az elnök úgy vélte, nagy gondot kell fordí-
tani arra, hogy egyre több összetartó progra-
mot szervezzenek kamarai finanszírozással.
Sokkal jobban kell tudni kihasználni a kama-
rai székház adta lehetõségeket. Több szakmai
programot kell szervezni annak érdekében,
hogy egységesebben tudjon megjelenni
Veszprém megye kamarai tagsága.

Egyre inkább keresik a kapcsolatokat olyan
szervezetekkel, amelyek köthetõk a vadászok-
hoz. Jó viszonyt ápolnak a rendõrséggel, az
állategészségüggyel, a természetvédelemmel,
az erdõfelügyelõséggel. Országos szinten
megkezdõdött a kapcsolat szorosabbra fûzése
a Vám-, és Pénzügyõrséggel, ami segíti a kül-
földi vadászok mozgását. Új hatósági felada-
tok fogadására is felkészültek, hiszen mind-
ezeknek megvannak a feltételei. 

Tavaly átfogó jellegû törvényességi felül-
vizsgálat zajlott a kamaránál. Ennek végered-
ménye semmilyen olyan megállapítást nem
tartalmazott, ami a kamarára nézve negatív.

Tavaly is nagy figyelmet fordítottak az er-
kölcsi elismerések adományozására, ennek
keretében több országos kitüntetés is került a
megyébe, ami örömteli. 

A kamara rendszeresen tartott továbbképzéseket a székházban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szép a megye õzállománya is

Az elmúlt szezon egyik kiemelkedõ trófeája ez a 10,78-es bika
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Talán sokan egyetértenek velem abban, hogy a va-
dászat szó szoros értelmében vett igaz mivolta már
a múlté. Az elmúlt 10–15 évben jelentõsen megvál-
tozott a vadgazdálkodás- és vadászat politikai, gaz-
dasági és természeti környezete, az új vadászati
törvénnyel más alapokra helyezõdött a vadgazdál-
kodás és vadászat helyzete. 

Megváltozott az érdekképviseletek szerepe is. Je-
lenleg úgy országos, mint megyei szinten két érdek-
képviselet mûködik, az Országos Magyar Vadászka-
mara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet,
illetve azok területi szervezetei. 

A törvény által létrehozott vadászkamara megje-
lenése óta többször felmerült a kérdés – mint ezt
már tõlem is sokan megkérdezték –, szükség van-e a
vadászkamarára és a Védegyletre? Kell-e ez a ket-
tõsség?

Nyolc év távlatában azt kell válaszolnom – és a
gyakorlat igazolta –, hogy igen, szükség van mindkét
szervezetre, mert részben más a feladatuk, ugyanak-
kor a mindennapokban érezzük, hogy egymást erõ-
sítve hatékonyabb lehet a vadászok képviselete. 

Míg a kamara a hivatásos- és sportvadászok köz-
testülete, addig a védegylet és szövetségei a vadá-
szatra jogosultak érdekképviseletét látják el.  A ka-
marát törvény hozta létre, míg a védegylet az 1989.
évi II. törvény alapján mûködõ egyesület. Miután
alapvetõen két különbözõ törvény szabályozza mû-
ködésüket, összevonásukról szó sem lehet. A kama-
ra nyolc éve elfogadott „új” törvényen alapszik,
mely mûködõképes, de adandó alkalommal a gya-
korlat által felvetett módosításokra szorul.

A védegylet 1881-ben létrehozott egyesület, mely
sok vihart átélve, kiállta az idõk próbáját. 

Nyugodt és tiszta lelkiismerettel mondhatom va-
dásztársaimnak, hogy országosan és a megyék több-
ségében a két szervezet szinte egyként mûködik, sõt
sok esetben szinte azonos a vezetés személyi össze-
tétele.   

Jó, hogy vannak olyan vezetõink, akik önként, ön-
zetlenül felvállalják a közösség ügyeit, és hajlandók
tenni annak érdekében, hogy a magyar vadgazdál-
kodók és vadászok hosszú távon hódolhassanak
szenvedélyüknek. Mert mondjuk meg õszintén,
hogy az 55 ezres magyar vadásztársadalom tagjai-
nak többségét a vadászat szenvedélye, a vadászat
élménye érdekli, az, hogy mikor mire vadászhat és
ez mibe kerül? De talán ez így van rendjén, a mai
rohanó világunkban.  Egyre kevesebben vannak,
akik szolgálnak, akik vállalják a gazdálkodás nehéz
körülményeit és vállalják egy-egy közösség irányí-
tását, összetartását. Segítsük õket közösen, mert
szakszerû gazdálkodással, egyetértésben lehet csak
megteremteni a vadászat alapjait.  A vadász pedig
vadásszon, amennyire ideje, energiája és pénztár-
cája engedi. 

Az érdekképviseleteknek, a kamarának és a véd-
egyletnek többek között az a feladata, hogy teremt-
se meg és stabilizálja azt a jogi, természeti és gazda-
sági környezetet, melyben a természetvédelmi tö-
rekvésekkel összhangban, a vadászok lehetõségei
hosszú távon fennmaradhatnak. 

Feladatunk továbbá a vadászt, mint egyént érin-
tõ jogszabályok, rendeletek kedvezõbbé tétele.
Mint például napjainkban legfontosabb a fegyver-
törvény végrehajtási rendeletének és az egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálatról szóló rendeletnek a
megváltoztatása, a bürokratikus eljárások egysze-
rûsítése, a vadgazdálkodók mûködését szabályozó
törvények és rendeletek folyamatos javítása. Ne-
künk, vadászoknak mindezek nagyon fontosak, de

a nagypolitikában ez csak csepp a tengerben és
ezért sok esetben hónapokba, évekbe telik, míg
örülhetünk apró sikereknek.  Lásd fegyver mûsza-
ki vizsga kérdése.

Hogy mi mindent tesznek szervezeteink, arról az
éves beszámolók keretében rendszeres tájékoztatást
adunk a küldöttközgyûléseken, az évkönyvben, ill. a
vadászlapokban. 

Megkérem Veszprém megye gazdálkodóit, a hi-
vatásos- és sportvadászokat, legyenek egységesek,
segítsék egymást! De milyen egységre gondolok?
Olyanra, amire van már példa az országban sokhe-
lyütt, ahol a földtulajdonos, a gazdálkodó, a termé-
szetvédõ, a vadász és az erdész megtalálja a közös
utat, az azonos területen gazdálkodók közötti össz-
hangot.  Találja meg mindenki a számítását, még
akkor is, ha a gyakorlatban óhatatlanul jelentkez-
nek ellentmondások. Le kell küzdeni a nehézsége-
ket, meg kell találni mindenre a megoldást. 

Az elmúlt nyolc év rávilágított arra, hogy a 2007-
es új ciklus kezdetén, csak a fentiek alapján tudnak
eredményesen mûködni a vadászatra jogosultak.
Vadásztársaim talán nem érzik, de mi tudjuk, hogy
nagy eredmény volt az elmúlt ciklusban, hogy meg
tudtuk õrizni a vadászati törvény sarokpontjait, a
minimális területnagyságot, a vadászatra jogosultak
körét és a vad tulajdonjogát.

Talán megnyugtató érzés, hogy az új haszonbérle-
ti ciklus küszöbén a vadászok szinte 99 százalékban
tagjai a kamarának. Szeretnénk, ha a Veszprém me-
gyei vadászatra jogosultak pedig a Szövetség kerete-
in belül is tevékenykednének, hogy véleményükre
építve segíthetnénk napi gazdálkodásukat. 

Bízom abban, hogy Veszprém megye vadgazdál-
kodói és vadászai felelõsséget éreznek a rájuk bízott
természeti értékek kezeléséért, megóvásáért, mert a
gyakorlati tapasztalatok és a statisztikai adatok
alapján is nyugodtan állíthatom, hogy a megye ren-
delkezik olyan vadállománnyal, melynek szakszerû
kezelésével utódaink is élvezhetik a vadászat szen-
vedélyének örömeit.   

Vadászüdvözlettel:
Pechtol János

Fogjon össze a vadásztársadalom!

A vadászkamara fõtitkára
egységbe hívja a vadgazdálkodókat, a vadászokat

Egységes fellépéssel sokkal nagyobb lehet a kama-
ra és a védegylet érdekérvényesítõ ereje, mint kü-
lön-külön. Ezt ismerték fel megyénk vadászati is,
akik mindkét szervezetet megerõsítették.
Az országban az egyetlen megye volt, ahol a vadá-
szati védegylet és a kamara teljesen különállóan
mûködött, helyileg és szervezetileg is, ez pedig
Veszprém megye. A vadászkamara megalakulása-
kor is úgy gondolták, jobb a két szervezetnek kü-
lön, hiszen mindkét szervezetnek megvannak a
maga feladatai, s próbálja keresni a boldogulását a
saját útján.
Az elmúlt években egyre nagyobb nyomás neheze-
dett a Veszprém megyei Vadászkamarára, hogy
gondolja végig, nem kellene-e követni az országos
trendet, máshol ugyanis a kamara és a védegylet
összeforrt, mondta Pap Gyula, kamarai elnök.
Megyénkben a védegylet papíron létezett ugyan, de
alvó szervezet volt, amit nem néztek jó szemmel or-
szágos szinten sem. Éppen ezért a kamara kezdemé-
nyezésére újjáélesztették a védegyletet, a mûködé-
séhez minden támogatást megadtak. A tisztújító
közgyûlésen Pap Gyulát választották a védegylet ve-
zetõjének is. A szervezetnek helyet biztosítottak a
kamara székházában. Ezzel azt kívánták elérni,
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, de így sem si-
került elérni a kívánt hatást. Éppen ezért úgy dön-
töttek, újjáépítik a szervezetet. Feltérképezték az
adminisztrációs hátteret, megkeresték a védegylet
tagságát. Ennek jegyében hívták össze a küldöttér-
tekezletet, ahol aktualizálták a szövetség tennivaló-
it. Elkészítették az új alapszabályt, összeállítottak
egy megyei munkatervet. Megkeresték vadásztársa-
ságokat, amelyek nagyon kedvezõen fogadták az
újjáélesztés tényét. Ennek köszönhetõen a vadásza-
ti szövetség tekintetében megyénk szinte a nulláról
a legszervezettebbé lépett elõ.

A kamara az egyéni vadászokat képviseli, a véd-
egylet pedig az egyesületeket, társaságokat. Ebbõl
is az látszik, hogy az egyesületek szintén kerestek
szervezetet, ahova tartozni kívántak. Pap Gyula
szerint amikor egyre nehezebbek a körülmények,
két irányból, de ugyanazon érdekeket képviselve a
szervezeteknek össze kell fogniuk, s meg kell pró-
bálniuk eredményeket elérni a vadásztársadalom
érdekében. 

Egy csónakban a két szervezet

Pap Gyula: Össze kell fognunk az érdekeink
érvényesítése miatt

A vadásztársaságok, a kamara és a város összefogásának eredményeként az év elején hagyo-
mányteremtõ szándékkal trófeakiállítás nyílt Balatonalmádiban.

A városban nagy kíváncsiság övezte a Veszprém megyei Vadászkamara, a Tradeorg Kft. vala-
mint a kulturális központ vadászati és trófeakiállítását, amelyet az év elején hagyományterem-
tõ szándékkal rendeztek. A megnyitó alkalmából zsúfolásig megtelt a Pannónia Kulturális Köz-
pont, de az érdeklõdésre késõbb sem lehetett panasz.

Baracskay Lajos, a Veszprém megyei Vadászkamara titkára nagyon jó kezdeményezésnek tar-
totta a kezdeményezést, hiszen a rendezvény segített megismertetni a nagyközönséggel a vadá-
szok tevékenységét. Ehhez segítette a nagyközönséget Szegedi László, a Veszprém Televízió
igazgatója is, akinek több, a természetben forgatott kisfilmjét is levetítették. A rendezvényen
bemutatkozott Csiszár József, vadászfestõ és Seres Erzsébet, porcelánfestõ is. Az õ munkássá-
gukat, tevékenységüket Árvai István, vadászkamarai alelnök méltatta. A kiállítás keretében tró-
fea szépségversenyt is szerveznek. 

Az Országos Vadászlap már-
ciusi számában megjelent
jegyzet több önkormányzati
jegyzõ haragját váltotta ki.
Az ott leírtak Pap Gyula, va-
dászkamarai elnököt is arra
késztettét, hogy tollat ragad-
jon, s nyílt levelet intézzen a
lap szerkesztõségének. Az
alábbiakban ezt közöljük:

„Nagy tisztelõje és olvasója
vagyok az Országos Vadász-
lapnak, és nyomon követem az
abban leírtakat. Szívesen for-
gatom az újságot. A márciusi
számban a szerencsétlen 13.
oldalon, fekete aláfestéssel
(kompakt negatívban)  jelent
meg egy cikk Homonnay
Zsombor tollából, Ha a jegyzõ
nem jegyez címmel. Már az ol-
vasásakor úgy éreztem, ez a
cikk elõbb-utóbb felháboro-

dást fog kiváltani. Sajnos jól
gondoltam. Több környékbeli
jegyzõ keresett meg az írással
kapcsolatban. 

Mint a Veszprém megyei Va-
dászkamara elnök, a Marcal-
Bitva-közi Vadásztársaság el-
nöke, s mint egy földtulajdo-
nosi közösség képviselõje a
magam részérõl elhatároló-
dom ettõl a cikktõl. Teszem ezt
azért mert gyakorlatilag folya-
matosan kapcsolatban vagyok
jegyzõkkel,  és nekem Veszp-
rém megyében, Pápa környé-
kén teljesen más tapasztalata-
im vannak, a cikkben fogal-
mazottaktól eltérõen ítélem
meg a jegyzõk hozzáállását va-
dászat szempontjából. 

Úgy gondolom, hogy egy
cikknek mindig konkrét dolgo-
kat kell tükröznie, ha általá-

nosságokat fogalmaz meg, ha
árnyaltan fogalmaz meg, ha
nem meri felvállalni a konkrét
esetet, akkor azzal több kárt
okoz, mint amennyi hasznot
hoz. Így Homonnay Zsombor
cikke sem éri el azt a célt, amit
szeretett volna. Sõt, az általá-
nosítás miatt bumerángként
visszaüthet a vadászokra.

Tudomásul kell venni, hi-
szen jogszabály írja le, ma a
jegyzõk képviselik a 30 hektár-
nál kisebb földtulajdonosokat
vadászati jog vonatkozásában.
Nem hinném, hogy ez a jövõ-
ben lényegesen meg fog változ-
ni. Úgy gondolom, hogy a föld-
tulajdonosi közösség képvise-
lõinek, a vadásztársaságok
képviselõinek ki kell alakítani-
uk egy olyan közvetlen kontak-
tust a jegyzõkkel, hogy az mû-

HAGYOMÁNYTEREMTÕ KIÁLLÍTÁS

Nagy érdeklõdés övezte az almádi trófeákat

ködõképes legyen. Megjegy-
zem, erre szerintem a jegyzõk
hajlandóak is! Az nem kérdés,
hogy több falut képviselõ kör-
jegyzõségek esetében a jegyzõ
elfoglalt, nehezen elérhetõ, ne-
hezen mozgatható. Millió ügye
van az önkormányzatoknak, a
pályázatoktól kezdve a napi
ügyes-bajos dolgok intézésén
át, ami vadkáros idõszakban
még tovább növekszik. 

Nagyon széles körû feladata-
ik vannak a jegyzõknek. Ter-

mészetesen lehetnek ebben
konfliktusok, és súrlódások,
de úgy gondolom, a kellõen
megszervezett, jól elõkészített
taggyûlésekrõl a jegyzõ nem
marad távol. Talán biztosítás-
ként egy mobiltelefon hívást
sem árt kezdeményezni, hiszen
a mi érdekünk a határozatké-
pesség. 

Nem hiszem, hogy az a cél,
hogy az általánosság leple mö-
gé bújva megrágalmazzunk
embereket, hogy korruptak,

hogy nem tûzik ki a hirdetmé-
nyeket, hogy lehetetlenné teszik
a közgyûlések törvényességét.
Nem lehet azt mondani, hogy
kiteszik a földtulajdonosi kö-
zösségeket annak, hogy bárki
feljelentse õket ügyészségeken.
Nem ez a járható út ebben a
kérdésben. Elfogadom, hogy
vannak ilyen túlkapások –
még ha nem is tudok róla – de
nem ez az általános helyzet!”

A jegyzõ pedig jegyez
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Megkezdõdött a képzés
Megváltozott (a vadon élõ ál-
lat) húsvizsgálatáról, forgal-
máról szóló 9/2002. (I. 23.)
FVM rendelet. A földmûvelési
és vidékfejlesztési miniszter
7/2005. II. 4.) FVM rendelettel
módosította a 9/2002. (I.23.)
rendeletét. E rendelet a vadá-
szatra jogosultakat és a  vadá-
szokat egyaránt érinti.

Fogalom meghatározások:
Vadbegyûjtõ hely: megyei állat-

egészségügyi és élelmiszer- el-
lenõrzõ állomás által engedélye-
zett létesítmény, ahol az elejtett
vadat a rendeletben foglalt elõ-
írásoknak megfelelõen tárolják.

Vadkísérõ jegy: a nagyvad jelö-
lésére szolgáló, vízhatlan papír-
ból készült nyomtatvány.

Képesített vadhúsvizsgáló: elõ-
írt képzési feltételeknek megfe-
lelt, és akit a területileg illeté-
kes állomás nyilvántartásba
vett.

Közfogyasztás: az elejtett vad-
nak saját fogyasztáson kívül
bármely módon történõ fel-
használása, értékesítése.

Vadbegyûjtõ és értékesítõhely:
állomás által engedélyezett lé-
tesítmény, ahol az elejtett vadat
a rendelet elõírásainak megfe-
lelõen tárolják és a tollas vagy
szõrös-bõrös vadat értékesítik.

Valamennyi közfogyasztásra
kerülõ vadat húsvizsgálatnak
kell alávetni. A húsvizsgálatra a
nagyvadat a mellkasi belsõ
szervekkel, valamint vesékkel,
májjal, májkapu nyiroknyomó-
val és a léppel együtt csonkítat-
lanul úgy kell bemutatni, hogy a
vad testének és a szerveknek
összetartozása kétséget kizáró
módon megállapítható legyen.

Nem minõsül csonkításnak: a
trófeák hiánya; a fejnek az elsõ
nyakcsigolyánál, a lábak a  láb-
középnél és a csánk izületnél
történõ levágása, valamint az
elejtéssel összefüggõ szennye-
zõdések, sérülések eltávolítása.

A fej, láb és egyéb részek
(szennyezõdés, sérülések, stb.)
eltávolítása sem lehetséges, ha

beteg vagy betegség gyanúja
miatt,

– rendellenes viselkedésû,
mozgású, testtartású a vad, zsi-
gerelésnél elváltozások észlel-
hetõk és a tisztázatlan eredetû
vadhullák esetében.

A vadkísérõ-jegyen a vad el-
ejtésének idõpontját az elejtõ
vadász, ill. a vadászatra jogosult
tünteti fel. A vadkísérõ-jegyet a
nagyvad azonosító jellel kell a
vad testéhez rögzíteni. A közfo-
gyasztásra szánt nagyvad és ap-
róvad húsvizsgálatát engedélye-
zett vadbegyûjtõ helyen, ill.
vadhúsfeldolgozó üzemben kell
elvégezni a vad beérkezését kö-
vetõ 18 órán belül.

A vadász az elejtés elõtt
szemrevételezéssel megállapít-
ja, hogy a nagyvad mutat-e
rendellenességet viselkedésé-
vel, mozgásával vagy a szõrze-
tén elváltozást lát-e, valamint
zsigereléskor tapasztal-e rend-
ellenességet.

Az elejtett nagyvadat három
órán belül zsigerelni kell.

A vadkísérõ-jegyet az állo-
más adja ki. A vadkísérõ-jegyet
az elejtõ vadász, ill. vadászatra
jogosult és a képesített vadhús-
vizsgáló tölti ki. Rendellenes-
ség, ill. elváltozás észlelése ese-
tén a vadász vagy a vadászatra
jogosult köteles a hatósági állo-

másnak a teljes vadtestet be-
mutatni.

A vadász vagy a  vadászatra
jogosult az egész vadtestet – bel-
sõ szervekkel – minden esetben
köteles bemutatni a képesített
vadhúsvizsgálónak.

A vadhús vizsgálatát állator-
vos vagy olyan személy végez-
heti, aki elõírt képzettséggel
rendelkezik és a tevékenysége
helye szerint illetékes állomás
nyilvántartásba felvette. A vad-
húsvizsgáló megvizsgálja a tes-
tet és belsõségeit és a kísérõ-je-
gyen igazolja a vad rendellenes-
séget, elváltozást nem mutat, to-
vábbá a belsõségekbõl vett min-

tát (molinó zacskóban) rögzíti a
testhez. Ha a vadhúsvizsgáló el-
változást észlel, köteles a ható-
sági állatorvosnak a teljes vad-
testet bemutatni. A vadtestet, az
elejtést követõ 12 órán belül hû-
tõbe kell szállítani. Az apróvad
teljeskörû húsvizsgálatát közvet-
lenül a fogyasztónak történõ ér-
tékesítés esetén vadbegyûjtõ he-
lyen, egyéb esetekben a feldol-
gozó üzemben kell elvégezni.

Az apróvad húsvizsgálata
egyedi vizsgálat külsõ megszem-
léléssel történik, csak betegség
gyanúja esetén kell a belsõ szer-
veket is kiterjedõen megvizsgál-
ni. Ha a talált elváltozások fer-
tõzõ vagy parazitás betegségre,
mérgezésre, stb. utalnak, akkor
kiegészítõ  laboratóriumi vizsgá-
latot kell végeztetni. A kiegészí-
tõ vizsgálat költségeit a vadá-
szatra jogosult viseli.

Az elejtett vad szállítása: a
frissen elejtett vad húsvizsgálat
elõtti szállítása egészben, tollá-
ban, szõrében, bõrében csak
olyan jármûvön történhet,
amely megóvja minden olyan
körülménytõl, amely szennyezõ-
dését vagy rongálódását okoz-
hatja.

A rendeletmódosítás nyomán
a Veszprém megyei Vadászka-
mara és a Veszprém megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszerel-
lenõrzõ Állomás közös szervezé-
sében megkezdõdött az elõzetes
vadhúsvizsgálók képzése, amely
kétnapos tanfolyam volt. Ennek
során élelmiszer higéniai és jár-
ványügyi képzésben részesítették
azokat a hivatásos-, és sportvadá-
szokat, akik a feltételeknek meg-
feleltek. A tanagyagot az osztrák
minta alapján fordították.

A tanfolyamra az elsõ körben
150-en jelentkeztek. A résztve-
võknek dr. Kaufman Gábor,
fõállatorvos, igazgató-helyettes
a járványügyi-, és dr. Czifra
László, fõállatorvos, osztályve-
zetõ az élelmiszer higiéniai vo-
natkozásokról tartott elõadást.

Baracskay Lajos

A kamarai székházban a
Bakonyerdõ Rt. együttmûködé-
si megállapodást kötött 25, a
területével határos vadásztár-
sasággal. A szerzõdés értelmé-
ben a vadkárok megelõzése és
viselése érdekében a felek ösz-
szehangolják az erdõ-, és vad-
gazdálkodási tevékenységeiket.

A vadkárok megelõzése ér-
dekében a Bakonyerdõ Rt. és a
vadászatra jogosult évenként
felvett megállapodásban rögzíti
a részletes feladatokat, vállalá-
sokat és csatolják az együttmû-
ködési megállapodáshoz.

A Bakonyerdõ Rt. által vég-
zett védekezések (vadkárelhá-
rító kerítésépítések, karbantar-
tások, javítások, áthelyezések,
kerítés bontások, cervacolázás,
nyomvonal kezelés, stb.) költ-
ségeinek 50%-át a vadászatra
jogosult megtéríti. A vadászat-
ra jogosult tulajdonában lévõ
kerítések bontásának költségei
teljes egészében a vadászatra
jogosultat terhelik. Bontásra az
illetékes erdészet által kért, és
az Állami Erdészeti Szolgálat
Veszprémi Igazgatósága által
határozatban engedélyezett
vadkárelhárító kerítések kerül-
hetnek. (Erdõrészletenkénti
részletezéseket a vonatkozó
tárgyévre a 3. sz. melléklet tar-
talmazza.) Ha a megelõzõ vé-
dekezéseket nem kizárólag a

Bakonyerdõ Rt. végzi, hanem a
vadászatra jogosult, a megálla-
podás értelmében, ebben az
esetben a fentiek az irányadók.

A vadászatra jogosult a szó-
rók, etetõk, sózók folyamatos
fenntartásáról gondoskodik,
amelyek helyének kijelölését a
területileg illetékes erdészettel
egyezteti. Kerítések építésérõl
a két fél megállapodást köteles
készíteni, amelyben egyértel-
mûen rögzítik a feladatokat.
A kerítések mûszaki állapotá-
nak stabilitásáról, rendelteté-
süknek, szerepüknek biztonsá-
gos megfelelésérõl mindkét fél
a területen történõ mozgása
során folyamatosan meggyõzõ-
dik, az esetleges problémákról
kölcsönösen írásban tájékoztat-
ják egymást.

Igény esetén  vadföld mûve-
lés céljára, saját kezelésben lé-
võ mezõgazdasági területet
biztosít külön megállapodás
alapján. 

A Bakonyerdõ Rt. arra tö-
rekszik, hogy a vadkárok az er-
dõgazdálkodás számára elvisel-
hetõ szinten maradjanak. En-
nek érdekében segíti a vadá-
szatra jogosultat azzal, hogy tá-
mogatja a vadászati idény
meghosszabítására irányuló ké-
relmét az FVM Hivatal, mint
Vadászati Hatóság felé annak
szükségessége esetén.

Bálozó vadászok
Fergeteges hangulat jellemezte a jubileumi, ötödik megyei
vadászbált. 2004 nem a vadászok éve volt, számtalan gonddal,
problémával küszködtünk, de túléltük. Legyen 2005 a békesség
és az összetartás éve, mondta vadászbáli köszöntõjében Pap
Gyula, kamarai elnök. A nehézségeken azonban – még ha kis
idõre is – mindenki túltette magát. A veszprémi Hemo étterme
ezúttal is zsúfolásig megtelt. A résztvevõk a Defekt duó mûsorá-
nak tapsolhattak, de volt hastáncbemutatóval is. A talpalávalót
megint a Rulett együttes szolgáltatta, az asztalokra pedig min-
denféle földi jó került.

Nem ülnek karba tett kézzel a
Veszprém megyei vadászhöl-
gyek, hiszen a Diana Vadász-
hölgyklub tagjai az elmúlt
idõszakban több értékes
programot is megvalósított. 
A tanév utolsó napjaiban két
iskola diákjai számára szer-
veztek ismeretterjesztõ fog-
lalkozást.

Elõször a veszprémi Bárczi
Gusztáv Általános Iskola vég-
zõs diákjainak nyújtottak be-
pillantást a vadászat rejtelme-
ibe. A program videofilm ve-
títéssel kezdõdött, amely el-
nyerte az ifjak tetszését. Ezt

követõen Egyed Erika, a klub
vezetõje tartott tájékoztatást,
mit jelent, miért van szükség a
vadászatra. Elõadását követõ-
en pedig élénk párbeszéd ala-
kult ki a gyermekek és a fel-
nõttek között. A diákok kér-
déseire Wolf Emil adott ki-
merítõ szakmai válaszokat.

A megyeszékhely után
Pápateszér környékére láto-
gattak, ahol a Rákosér Vadász-
társaság területén lévõ volt
grófi fürdõ forrását keresték
fel. A kirándulásra a diákokkal
a kísérõik is velük tartottak.
Számukra is tartottak ismeret-

terjesztõ elõadást, Mezõfi An-
tal hivatásos vadász elbeszélé-
sébõl megérthették a vadászat
szükségességét. Az élménybe-
számolók mellett a gyerekek
kipróbálhatták a légpuskás cél-
balövést is. Természetesen a
szabadtéri piknik sem marad-

hatott el, melyrõl Fódiné Ró-
zsika gondoskodott. 

A Diana tagjai úgy érzik, a
természet, az állatvilág megis-
mertetését idõben kell elkez-
deni, ezért még több ilyen tá-
jékoztató foglalkozásra lenne
szükség a fiatalok körében.

VIII. Kamarai Nagydíj
Lövészverseny

Balatonfûzfõ 2005. július 17.

Eredmények:

Egyéni:
I. helyezett Bucskó Mihály – 30 korong

II. helyezett Sztankovics László – 24 korong
III. helyezett Farkas Imre – 24 korong

Csapat:
I. EU Jäger – 74 korong

(Duran Thomas, Nemere Balázs, Putz István)

II. Noszlopi VT – 69 korong
(Varga József, Tóth Zoltán, Farkas Imre)

III. Somlótája VT – 68 korong
(Sztankovics László, Horváth Zsolt, Ferenc Kornél)

Aktivizálódó vadászhölgyek

A gyermekek nagyon jól érezték magukat a természetben

Sokan vettek részt a vadhúsvizsgálói tanfolyamon

dr. Czifra László, fõállatorvos, osz-
tályvezetõ az élelmiszer higiéniai
vonatkozásokról tartott elõadást. 

Az estét végigtáncolták a vadászok. Ezúttal az asszonyok kedvében jártak

Példaértékû együttmûködés

Vadászaink a TOP 100-ban
A Magyar Vadászlap ez év elején hirdette meg olvasói körében a
hazai vadászok TOP 100-as listájának ötletét. A kezdeményezés
kellõ fogadtatásra talált, hiszen nagyon sok szavazat érkezett.  A
végsõ döntést az Országos Vadgazdálkodási Tanács ad hoc bi-
zottsága mondta ki.

A jelölést az alábbi szempontok szerint indították: A jelölt
– legyen országosan vagy az adott megyében, vadászközösség-

ben neves, ismert, elismert, hiteles vadászati személyiség, akinek
a véleményét vadászati kérdésekben a szavazólap beküldõje el-
fogadja

– legyen tiszta a vadászati múltja, munkássága, viselkedése
vadászias, magatartása példakép és követendõ

– legyenek érdemei a vadászat, a vadgazdálkodás vagy a vadá-
szati kultúra területén

– legyen igazi vadász, akit tisztelünk, becsülünk, szeretünk, aki
a magyar vadászatért mindenféle áldozatra is képes.

A fenti kritériumoknak nagyon sokan megfelelnek, a listára
azonban csak százan kerülhettek fel, köztük két Veszprém me-
gyei is: Mesterházy Lajos (Nagyvázsony) és Rakk Tamás (Veszp-
rém).  A lap arra is figyelt, hogy ne érje õket az elfogultságnak
még az árnyéka sem, ezért úgy döntöttek – függetlenül a jelölés-
tõl és a voksoktól – a rangsoroló 100-as listából kiveszik a szer-
kesztõséghez közel álló munkatársaink, valamint a VKE vezeté-
séhez tartozókat. Ennek lett „áldozata” Kozma Sándor (Pápa),
aki szintén helyet követelt volna magának a TOP 100-ban.
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A Veszprém Városi Rendõrkapitányság Baleset Megelõzési
Bizottsága, valamint a Veszprém megyei Vadászkamara közös akció-
jaként ultrahangos vadsípot osztottak a közlekedõknek.  

Vannak olyan idõszakok, amikor elszaporodnak a vadelütéses
balesetek, s az akció kiötlõi ezzel a lépéssel is szerették volna felhívni
a figyelmet a közlekedés veszélyeire. Az ultrahangos vadriasztó a
menetszél hatására olyan hangot bocsát ki, amely emberi füllel nem
hallható, viszont a vad figyelmét felkelti. Nem ez volt az elsõ
figyelemfelhívó akció – volt arra is példa, hogy sárga mellényeket osz-
tottak az út mellett –, de ezt az év során több is követi.

Az akcióval sikerült meglepni a közlekedõket

Sajtódíj
Az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadásza-
ti Védegylet 2004-ben országos pályázatot írt ki a vadgazdálkodás és
a vadászat népszerûsítése érdekében tevékenykedõ újságírók számá-
ra. A kiírás a Magyar sajtóban és a szaklapokban jelent meg.
A pályázatra többen jelentkeztek, a nyomtatott az elektronikus sajtó
területérõl egyaránt. A pályamûvek bírálatát a Bíró Gabriella, Békés
Sándor, Csekõ Sándor, Fáczányi Ödön, Rácz Gábor összetételû zsûri
végezte el. Értékelésük eredményeként a következõ díjakban része-
sítették a sajtó munkatársait:
Kittenberger Kálmán Sajtó Díj: Rasztig Sándor (nyomtatott sajtó).
Elismerésben részesült:  Zsoldos Barnabás (rádió), Sztrapák Ferenc
(24 Óra), Tremmer Tamás (Veszprém megyei Napló). Szakmai Nívó
Díj: Homonnay Zsombor (Magyar Vadászlap).

A ritkaságszámba menõ õzbak
került terítékre az Öregrét Va-
dásztársaság területén. Bakos
László, vadászmester kora ta-
vasz óta figyelte a rendellenes
aganccsal rendelkezõ bakot,
amelyet elõször egy külföldi bér-
vadásznak ajánlottak fel, aki
nem akadt a nyomára. Amikor
újra feltûnt a bak, Szaller Zsolt-
nak, az egyik saját tagjuknak si-
került puskavégre hoznia.  

A középkorú bak agancsa kü-
lönleges, ágas-bogas, páratlan
12-es volt, az ilyen ritkaságszám-
ba megy.

Lovászpatonán egy aranyér-
mes bakot sikerült terítékre hoz-
ni. A bakot cserkelés közben egy

osztrák vendégvadász ejtette el.
A nagykoponya súly 680 gramm,
a fizetõs súly 541 gramm volt.

M E G H Í V Ó
Az Országos Magyar

Vadászkamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete
Sportvadász Osztály ülését

2005. október 8-án (szombat)
9 órára összehívja.

Az ülés helye:
Jókai Mór Mûvelõdési
Központ Színházterme,

Pápa, Köztársaság liget 1.

Az ülés napirendje:
Tájékoztató a Kamara

tevékenységérõl
Küldöttek megválasztása

Egyebek

Kérjük, hogy érvényes állami
vadászjegyét, személyi iga-
zolványát hozza magával.

Árvai István
sportvadász osztály alelnök

M E G H Í V Ó
Az Országos Magyar

Vadászkamara Veszprém
Megyei Területi Szervezete

Hivatásos vadász Osztály ülését
2005. október 8-án (szombat)

9 órára összehívja.

Az ülés helye:
Jókai Mór Mûvelõdési
Központ Színházterme,

Pápa, Köztársaság liget 1.

Az ülés napirendje:
Tájékoztató a Kamara

tevékenységérõl
Küldöttek megválasztása

Egyebek

Kérjük, hogy érvényes állami
vadászjegyét, személyi iga-
zolványát hozza magával.

Sipos Péter
hivatásos vadász osztály alelnök

Különleges õzbaktrófeák
A szezonban megyénkben több különleges õzbak is esett

Az öregréti kesze-kusza bak agancs

Mit ér, ha Magnum?
Szakértõk összehasonlították a 12×70-es és 12×76 Magnum jelzésû
sörétes töltényeket. Az elõbbi 32 gramm, 3,5 milliméter átmérõjû
ólom sörétszemet tartalmazott, míg a Magnum ugyanebbõl 42 gram-
mot, vagyis 30 százalékkal többet. Teljesítménye azonban nem volt
arányban ezzel.

A kísérlet szerint a sörétraj  átmérõje csupán 15 százalékkal növe-
kedett, s mivel nehezebb a töltet, ezért a mérések alapján hosszabb
távra a sebessége is kisebbnek bizonyult. Valójában akkor járunk kö-
zel az igazsághoz, ha a Magnum patronteljesítményét 10 százalékkal
tartjuk a standard 12×70-es fölöttinek. Mindez természetesen csakis
egyforma sörétátmérõjû, gyártmányú töltényre, azonos csõhosszúsá-
gú és szûkítésû puskákra vonatkozik. 

Tehát a Magnumok nem sokkal jobbak a szokásosnál, csak 5–10
százalékkal nagyobb a hatásos lõtávolságuk. Még ezen elõnyüket is
lerontja, hogy messzebbre célozva nehezebb eltalálni a vadat. Az át-
fogó statisztikai kimutatások szerint a legtöbb apróvadat különben is
25 méteren belülrõl ejtik zsákmányul. Ilyenkor pedig teljesen megfe-
lelõ és elegendõ is egyben a 12×70-es lõszer 28–32 grammos sörét-
adagja.

TALLÓZÓ
Régvolt idõk híreibõl:  Vérszomjas szarkák

(Pápa és Vidéke Közéleti hetilapból tallóztuk)

A madarak népes társadalmából emlegetve a szarkát, a legtöbb
embernek rögvest a tolvajlás jut eszébe. Nem véletlenül persze,
mert e madár már idõtlen idõk óta megkapta a tolvaj jelzõt, mi-
vel – mint a varjúfélék általában – minden csillogó tárgyat elõsze-
retettel ellopkod. Ám nem csak ezt teszi. Fészekrablóként is el-
híresült, madártojást, fiókát kutat, s ha talál, bizony gyilkol is.
Ritkán az is elõfordult, hogy már tollas repülni tudó madarat
igyekszik elejteni. Egy ilyen esetrõl számolt be a VADÁSZ-LAP
1886. február 15-i száma a Természetrajz rovatban.

„A szarkák kártékonyságáról érdekes sorokat vettünk la-
punk egy igen t. tudósítójától. A levél idevonatkozó része így
hangzik… múlt hó 25-én Vaszarra (Veszprém megye) utaztam.
A kocsiról láttam nagyobb távolságból, hogy két szurka folyton
egy tárgyra csap le, és ismét onnan felrepül, de  láttam azt is,
hogy a földön lévõ tárgy, valami állat, mely a szarkák ellen ma-
gát védve, mindig ezeknek ugrik vagy nekik repül. Közelébb
érkezve, észrevettem, hogy egy foglyot üldöznek a szarkák, de
midõn oda érkeztem, a fogoly már igen meg volt vagdalva és
nyaka úgy úgy feje is erõsen vérzett. Felrepülni már nem volt
képes, és így azt megfogva hazavittem, de bizony egy óra múl-
va kiszenvedett. Már többször láttam, hogy a szarka, a kisebb
madárfészkeket kirabolja, a tojásokat kiszívja, de hasonló eset-
nek még nem voltam tanúja. E tapasztalat után irtóháborút es-
küdtem a szarkáknak!”

Nos, ez a közel százhúsz évvel ezelõtti megfigyelés is vall a
szarka ilyetén tulajdonságáról, ám valamit azért nem árt a tör-
ténethez hozzátenni. Nem föltétlenül a szarkák mentségére, de
úgy igaz, rabol még fészket a szajkó, a dolmányos varjú, és a
mókus is. Manapság pedig közelítõen sincs ennyi szarka, mint
azokban a régi idõkben. Fogolyról meg nem is beszélve.

Erdélyi Gyula


