Tisztelt Vadásztársaim, kedves Olvasóink!
Megyei Vadászkamaránk ez évi utolsó
kiadványát tartják kezükben.
Különleges alkalom ez, hiszen nem csak a 2006os évet zárjuk, hanem érvényes vadászati
törvényünk szellemében eltelt első 10 éves
üzemtervi ciklusunkat is.
Készíthetnénk számadást, de ebben az ügyben
nem a Kamara az, akinek el kell számolnia,
hanem a vadászok kötelesek el és beszámolni a
föld tulajdonosainak azzal, amit az eltelt évek
alatt végeztek.
Sokan úgy gondolták, menni fog ez, ahogy 1996ban is ment, nem lesz semmi gond a
vadászterületek kialakításával! Tévedtek!
Nem csak ők tévedtek, a törvény alkalmazásában
sokan, sokszor. Nincs jogom megkérdőjelezni a
hosszú vajúdáson átment törvény megálmodóinak szándékait, de elgondolkodtató az,
hogy már többször módosítani kellett,
végrehajtási rendeleteit pedig folyamatosan kell
újratanulnunk hiszen évente módosulnak állandó javításra, újra-értelmezésre késztetve a
jog alkalmazóit, minket.
Az már látható, hogy nehezen, sok kínlódással,
vitákkal, érdeksérelmekkel terhelve fognak
átalakulni földtulajdonosi közösségek és
vadászterületek, sokan bízzák majd ügyeiket
Bíróságra, véget nem érő perek mérgezik tovább
emberi kapcsolatainkat.
Meggyőződésem, ha néhány fontos, lényegi
kérdésben másként fogalmazódott volna
annakidején a törvény (pl.: községhatárok
szerinti vadászterületi határok, vagy szakmai
alapon a vadászati Hatóság által megállapított
határ), talán egyszerűbbé vált volna az új
vadászati földtulajdonosi közösségek létrehozása.
Ebben a nehéz időszakban, amikor hazánkban
mintegy 54 ezer vadász szervezi szórakozásának, hivatásának lehetőségeit a vadászati jog
tulajdonosaival egyetértésben vagy e nélkül,
kíméletlen világunk összes rossz leképeződése

megjelenik a vadászatban. A vad védelmében, a
vadgazdálkodásban és a vadászatban a békét, a
nyugalmat, a megértést, hivatás és törvénytiszteletet, pihenést, kikapcsolódást kell keresni,
kialakítani és megtartani.
Nem akarok a sötét jövővel riogatni senkit, nem
vagyok jós, de azon minden vadásztársam, és
nagy összegű, vadászatból származó bevételre
számító földtulajdonos elgondolkodhat: ahogy
fogy a vad és a vadászati lehetőség, úgy lesz
egyre fontosabb a józan szövetkezés, a pontos és
jól megfogalmazott célok érdekében végzett
elhivatott, szakmailag támadhatatlan munka!
Ha figyelmesen olvassák kiadványunkat, ezt az
elkötelezettséget érezni fogják belőle, a
szerkesztők munkáját előbbi gondolatok és
hivatástudat határozza meg.
Tisztelettel:
Lukáts Péter elnök
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A területalakításokról
Az új vadászterületek kialakításának időszakában vagyunk, most van itt az idő a lehetőségekkel
élve, a vágyakat megvalósítani. Szeretném, ha a
vágyak megvalósulása mind többünk számára
biztosítana lehetőséget a „vadűzésre” és nem a
„kiűzetésre”, amit néhány ember telhetetlen
mohósága okozhat.
Természetesen a vadászat egy igen költséges
szórakozás. Akinek ez a szenvedélye, annak
tisztában kell lennie a saját lehetőségeivel is.
Ingyen nem lehet vadászni. A vadat gondozni, a
vadászterületet felügyelni kell, a mező és
erdőgazdasági kultúrát védeni, a vad által
okozott károkat meg kell téríteni és nem
utolsósorban a nem vadászó földtulajdonosoknak ellentételezni kell, hogy vadászat céljára
használjuk a tulajdonát.
Ez mind pénz és munka! Aki ennek finanszírozásához többel járul, vagy többel tud
hozzájárulni, az az örömeiből is természetesen
nagyobb mértékben részesedhet.
Ahogy mondtam pénz és munka. A
döntéshozatali helyzetben lévő embereken
múlik, hogy akik csak a munkájukkal tudnak
fizetni, vagy anyagilag kevesebbet engedhetnek
meg maguknak, kapjanak a lehetőségeikhez mért
arányos részt a vadászatból.
A vadászati törvény nem minden esetben ad
egyértelmű választ, hogy milyen feltételekkel
lehet vadászni a vadászterületen. Nagymértékben és szerintem is helyesen ad szabad kezet a
földtulajdonosoknak, hogy döntsék el maguk.
A hasznosítás két módja egyértelmű: vagy
haszonbérbe adják, vagy saját jogon kívánnak
vadászni a területen. Haszonbérbeadás esetén a
földtulajdonosok biztos garantált bevételekhez
jutnak a tulajdonuk arányában és a vadászattal
kapcsolatos minden gondot és lehetőséget
átadnak a haszonbérlőnek.
Saját jogon történő vadászat esetén a
földtulajdonosok nem garantált bérleti díjat
kapnak, hanem részesednek a gazdálkodás
hasznából, szélsőséges esetben, finanszírozzák a
működési költségeket, ha a bevételek nem
fedeznék a kiadásokat.
Saját jogon történő vadászat esetén felmerült
néhány kérdés, amelynek értelmezéséhez kértem
a Megyei FM Hivatal illetékes vezetőjét és az
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát,
állásfoglalás kiadására.

A következő kérdéseket tettem fel:
1.
Jogosult-e többlet vadászati lehetőségre
a vadászterületen nagyobb földtulajdonnal
rendelkező személy, a kisebb tulajdonrésszel
rendelkező vadász földtulajdonossal szemben.
2.
A föld tulajdonosi közösség az alap vagy
működési szabályzatában hozhat-e jogszerűen
olyan határozatot, amely korlátozza, illetve
kizárja a kisebb tulajdonrésszel rendelkező
vadász földtulajdonost a vadászat gyakorlásának
lehetőségéből.
3.
A vadászterületen belül, földtulajdonnal
rendelkező személy a saját tulajdonú
földterületén a vadászat szempontjából
rendelkezik-e többletjogokkal, a többi vadásszal
szemben.
FVM Gráf József miniszter úr válaszlevele
A földtulajdonosok gyűlésén a szavazati jog az
egyes tulajdonosokat a tulajdoni hányaduk
arányában illeti meg (Vtv. 12. § (1) bekezdése).
Az egyes földtulajdonosok tulajdoni hányaduk
arányában részesülnek a vadászati jog
hasznából, illetve viselik a vadászati jog
hasznosításával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A földtulajdonosi közösség működése nem a
földtulajdonosok egyenlőségének elvén alapul.
Fentiekből következően a vadászterületen
nagyobb földtulajdonnal rendelkező személy
jogszerűen rendelkezhet többlet vadászati
lehetőséggel.
A földtulajdonosi közösség a Vtv. 12. §-ának (3)
bekezdése értelmében a Vtv. 12. § (1) bekezdése
szerinti módon
vagyis tulajdoni hányada
arányában számított szótöbbségi határozattal -,
működési szabályzatban határozza meg a
vadászati jog gyakorlásának, illetve hasznosításának módját és feltételeit. Amennyiben a
földtulajdonosi közösség vadászati jogát maga
gyakorolja, akkor a működési szabályzat rendelkezéseinek tartalmaznia kell a földtulajdonosok
vadászati lehetőségének meghatározását.
A törvény végrehajtási rendelete, a 79/2004.
(V.4.) FVM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy társult vadászati jog
esetén a vadászati közösség döntése alapján a
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közösség nem vadászó földtulajdonos tagjait
többlethasználati díj illeti meg, a vadászó
tulajdonostársak terhére.
Megállapítható, hogy e körben mindig a
földtulajdonosi közösség szótöbbséggel hozott
érvényes határozata az irányadó, akkor is, ha az
a vadászati lehetőséget bizonyos feltételekhez
köti.
A földtulajdonosi gyűlés határozatát azonban a
határozathozatal során kisebbségben maradt,
illetve a határozathozatalban részt nem vett
földtulajdonosok a Vtv. 14. § (4) bekezdésének b)
pontja alapján a határozat meghozatalától
számított 30 napon belül bíróságon
megtámadhatják.
A bemutatott jogi szabályozásokból az
következik, hogy a beadványban feltett kérdések
tekintetében a földtulajdonosi közösség
önállóan, de a jogszabályban előírt eljárási rend
szerint jogosult dönteni.

megkötések figyelembevételével, ezért az a
földtulajdonos, aki a döntést sérelmesnek találja,
érdekének érvényesítése céljából bírósághoz
fordulhat (Vtv. 14.§, (4) bekezdés).
Azt, hogy a földtulajdonosok részére a vadászó
földtulajdonosok hogyan biztosítják a
többlethasználati díjat és mi annak a mértéke, azt
szintén a földtulajdonosok vadászati közössége
dönti el, és rögzíti a működési szabályzatban.
A Vtv. egyébként nem meghatározott mértékű
földterülettel rendelkező vadászó földtulajdonost említ, hanem csak földtulajdonost,
tekintet nélkül arra, hogy tulajdonában az
ingatlan-nyilvántartás szerint mekkora kiterjedésű olyan földterület van, amelyhez vadászati
jog kötődik.
2.
A földtulajdonosok vadászait közössége
saját maga állapítja meg a működési szabályzatot. A földtulajdonosok gyűlésén amely a
működési szabályzat tartalmát tárgyalja és
fogadja el van lehetőség érdekérvényesítő
döntéshozatal előkészítésére, majd ha a döntés a
kisebbség számára kedvezőtlen, és abba nem tud
beletörődni, akkor a bíróság az illetékes a
jogsérelem orvoslására.

FVM KEM FM Hivatal Zámbó Zoltán
felügyelőség vezető válaszlevele
1.
A Vtv. a vadászterületekhez kötődő
vadászati jog hasznosításának gyakorlásának
kettő irányát engedélyezi:
·
- a társult földtulajdonosok által
folytatott vadászat
·
- a vadászati jog haszonbérbe adása

3.
A földtulajdonnal rendelkező személy a
saját tulajdonában lévő földterületen a közösség
döntése alapján rendelkezhet bizonyos jogokkal,
ennek alapja ugyancsak a többségi döntés, amely
tartalmazhat erre vonatkozó kitételeket.

Mindezekről a Vtv. 13.§. (1) és (2) bekezdései
rendelkeznek részletesen. Ha a földtulajdonosok
a vadászati jog hasznosítási irányául a Vtv. 13.§
(1) bekezdésben foglalt hasznosítási irányt
választják, akkor a földtulajdonosok két
csoportra oszthatók:
·
- a vadászó földtulajdonosok
·
- nem vadászó földtulajdonosok

Tájékoztatom továbbá, hogy a felvetett kérdések
nem a vadászati hatóság hatáskörébe tartoznak,
ezért csupán azokat a jogszabályhelyeket
jelöltük meg, amelyek figyelembevétele kötele-ző
a földtulajdonosok vadászati közösségének
gyűlésén a működési szabályzat elkészítése
során.
Hangsúlyozandó azonban az, hogy a Vtv. A
földtulajdonosok számára döntési önállóságot
biztosít a működési szabályzat elkészítésekor.

A vadászó földtulajdonosok vadászatban való
részvételének, gyakorlásának feltételeit a
földtulajdonosok többségi döntéssel határozzák
meg, amely döntést és annak részleteit a
földtulajdonosok közösség által megállapított és
elfogadott működési szabályzatnak kell
tartalmazni. Az erre vonatkozó előírásokat a Vtv.
Végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4.) FVM
rendelet 6.§.(1) bekezdése tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a földtulajdonosok
vadászatban való részvételét is a közösség
döntése alapján állapítják meg maguk a
földtulajdonosok, a jogszabályban foglalt

A fent idézett két válaszlevél elolvasása után
kérdéseim száma eggyel növekedett.
Mégpedig: nem volna egyszerűbb egyértelmű
törvényeket hozni, olyanokat, amelyek nem
korlátozzák a demokratikus elveket, de
pontosítja az egyén, az érintettek jogait?
A válaszok iránymutatásától azt reméltem, hogy
segíti, ne szülessenek olyan határozatok, melyek
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bírósági úton megtámadhatók.
földtulajdonosra egyformán érvényesek,
Itt hívom fel a figyelmet, bizonyos eljárási
különbséget tesz bármilyen elv alapján
szabályokra: amikor a földtulajdonosi közösség
földtulajdonos és földtulajdonos között. Az
elkészíti működési szabályzatát, vadászati
elsőre egy példa, a területen 51 %-kal rendelkező
rendjét, és erről határozatot hoz, a határozatot,
személy vagyis döntés képes úgy dönt, hogy
az érintett Önkormányzatoknál 15 napon belül ki
csak a 50 %-nál nagyobb tulajdonrésszel
kell függeszteni. Meg kell jelölni, hogy ezeket a
rendelkezők vadászhatnak, és nem fizet a
határozatokat, hol és milyen körülmények között
vadászati lehetőségért. Ebben az esetben a
lehet megtekinteni.
vadászattal kapcsolatos költségeket, az összes
Aki úgy érzi, hogy ez rá nézve hátrányos, a
földtulajdonossal közösen finanszírozzák.
határozathozataltól számított 30 napon belül,
bíróságon megtámadhatja. A határidőkre oda kell
Remélem gondolataimmal sikerült némi
figyelni, mert a lejárta után nagyon nehéz
segítséget nyújtanom az eligazodásban, ami a
bármilyen sérelmet
hacsak nem súlyosan
Vtv. alkalmazását illeti. Bízom abban, hogy
törvénysértő érvényesíteni. Ha a határozatminimális lesz azon vitás esetek száma, amit a
hozatalt követő 15. napon függesztették ki a
bíróságnak kell eldöntenie.
közleményt, már csak 15 nap marad a
jogorvoslatra.
Azért vagyok optimista, mert nagyon sok jó
Azért, hogy segítsem az eligazodást, a magam
példa is van előttünk. Itt hívom fel kamarai
módján leegyszerűsítve mutatom be a
küldött társaim figyelmét, hogy most
hasznosítási módok közötti azonosságokat és
megszolgálhatják a bizalmat, felkészülten kell
különbségeket, és ezen keresztül azt, hogy mikor
képviselniük kamarai tagjaink érdekeit.
érdemes és mikor nem, bírósághoz fordulni, de leginkáskell ők

Vadászterület részek – vadászterületek
átadás-átvételének jogi szabályozása (Román József)
A vadászterület átadás-átvétele

A sikeres megállapodás az átadó érdeke
A folyamatnak lehetőleg le kell zárulnia a
birtokba vételig, azaz 2007. március 1-ig
Március 1. után jogalap nélküli gazdagodás esete
Részletekre vonatkozó határidők a felek akarata
szerint rögzíthetők

Esetek:
a.) Változatlan vagy kisebb arányban változó
vadászterületen új vadgazdálkodásra jogosult
lesz
b.) Egy korábbi vadászterület részterülettel nő
illetve csökken, a terület nagyobb részén a
gazdálkodó személyében változás nincs
c.) Új vadászterület kerül kijelölésre két, vagy
több korábbi területből, az új területen új
vadgazdálkodásra jogosult kerül bejegyzésre

Ki vegyen az első körben részt
A két fél kis számú, kellő jogkörrel felruházott
képviselője
Lehetőleg mindkét fél jogi segítője
Esetleg egy, a két fél által kölcsönösen elfogadott
moderátor

A jogi háttér szakmai alappillérei
Vtv 15. § (3) bek.
A vadászati jog haszonbérletére kötött
szerződés megszűnésekor - a felek eltérő
megállapodásának hiányában - az új jogosult az
okszerű gazdálkodás mértékéig köteles
megtéríteni a korábbi haszonbérlő által létesített
vadgazdálkodási, vadászati rendeltetésű
létesítmények, berendezések ellenértékét. A
vadgazdálkodási, vadászati rendeltetésű
létesítmények, berendezések körét a miniszter
rendeletben teszi közzé.

Miben kell a feleknek megállapodni
Alapelv: az érintettek minden esetben törekedjenek a részletek teljes körét érintő megegyezésre!
Az átadás-átvételt képező eszközök és berendezések tárgyi listájában
Az egyenkénti-, vagy csoportonkénti-, vagy
komplett tárgyi kör térítési értékében
A térítés rendezésének módjában és ütemében
A kapcsolattartók és felelősök személyében
…. A témához tartozó bármely egyéb, közös
érdekű dologban

Vhr. 14. §
A Vtv. alkalmazásában vadgazdálkodási
létesítménynek, berendezésnek minősülnek a
következők:
a vadászterületen mesterségesen létesített
vadetető és dagonya, takarmánytároló, sózó,
vaditató, épített les, vadaskerti kerítés, épített
vadbefogó, vadkárelhárítást szolgáló kerítés és
más műszaki létesítmény, apróvad tenyésztésére
szolgáló létesítmény, amennyiben azok
megfelelnek a műszaki és biztonsági
követelményeknek.

Milyen módon kell rögzíteni az egyezséget
A megállapodást mindig írásba kell foglalni!!!
Ebben rögzíteni kell:
a vadászterület/területrész körülírását
a megállapodás tárgyát és részleteit
Várható bonyodalmak esetén legyen jogi ellenjegyzés
Mi a teendő, ha egymás között nincs egyezség
Hasonló, de mégis más, mint vadkár esetén.
Keresni kell egy szakértői tevékenység végzésére jogosult személyt, akit mindkét fél elfogad
és a vadgazdálkodási és vadászati berendezések
felértékelését vele kell elvégeztetni!
Ez persze pénzbe kerül!

Előzetesen felmerülő kérdések
- Ki tekinthető az ügyben érintett félnek
- Ki kezdeményezzen és határidők
- Ki vegyen az első körben részt
- Miben kell a feleknek megállapodni
- Milyen módon kell rögzíteni az egyezséget
- Mi a teendő, ha egymás között nincs egyezség
- Mi a teendő, ha végleg nincs megállapodás

Mi a teendő, ha végleg nincs megállapodás
2007. március 1. után a térítést nem vállaló, új
vadgazdálkodásra jogosultra a jogalap nélküli
gazdagodás esete vonatkozik
Az átadó kizárólag polgári peres eljárásban
követelheti a neki járó térítés megállapítását
A peres eljárásba vonható szakértő külön

Ki kezdeményezzen és határidők
A két fél bármelyike lehet kezdeményező
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nyilvántartásból (IRM vezeti) választható
Ezt elkerülni mindkét fél elemi érdeke

A szakértői munka eredményessége
A szakértői munka akkor eredményes, ha az
értékbecslést minden fél el fogja fogadni
A szakvélemény csak peres eljárásban
támadható, de egy perben fel is használható
Amelyik fél nem fogad el egy szakvéleményt, az
ellenszakvéleményt készíttethet
Mindez dupla költség, ezért sokadszorra is
hangsúlyozott ajánlás: az átadás-átvétel során
törekedni kell a felek megegyezésére!

Ki végezhet szakértői tevékenységet
24/1971. (VI.(.) Korm. sz. r. szerint alanyi jogon:
Az MTA rendes és levelező tagja
A tudományos fokozattal rendelkező személy
Az egyetemi tanár
61/1994. (XI.8.) FM sz. r. szerint:
Akit az FVM szakértői névjegyzékébe vettek e
szakterületen (vg-i berendezések értékelése)
(névjegyzék a www.fvm.hu honlapról letölthető)

Ijásztábor

61/1994. (XI. 8.) FM rend. 1. sz. mell.
Vadgazdálkodás és vadászat (9 kategória)
Vadgazdálkodási tervezés
Zárttéri vadtartás
Erdei vadkár
Mezőgazdasági vadkár
Vad gépjárművel való ütközéséből eredő kár
Vadgazdálkodási berendezések és vadászati célú
létesítmények értékelése
Vadászati balesetek
Vadászati jog
Vadászterületek haszonbérlete

A tatabányai Múltunk és Jövőnk Egyesület 2002.
február 19-én jött létre, megalakulása élén
visszhangot váltott ki a környezetünkben. A mi
álláspontunk az, hogy elveink és céljaink nem a
jobb- vagy a baloldalhoz kötődnek. Szeretnénk,
ha akár a környező népekhez hasonlóan, vagy
bármely más néphez hasonlóan itthon is sokan
tekintenék saját történelmüket, hagyományainkat fontosnak, olyannak, amiért tenni is
érdemes valamit.
Hagyományaink közé tartozik a vadászat
(Csodaszarvas és a Turul legendája), melyet
őseink íjjal, nyíllal, dárdával, valamint
sólyommal űztek.
Idén augusztusban a Csákányos - pusztai
Íjásztáborba (sok más program mellett) Nagypál
Zoltánnak, a Komárom- Esztergom megyei
Vadászkamara titkárának az előadását hallgathattunk meg a modern kor vadászszokásairól, a
vadgazdálkodásról, a lőfegyverek típusairól és
szakszerű használatáról. A színvonalas előadás
után a fiatalok kérdéseket tettek fel a
vadászkamara titkárának, aki türelmesen
válaszolt a
számára sokszor meglepő
kérdésekre.
Végül a fiatalok kézbe vehették és megcsodálhatták a trófeákat és a lőfegyvereket.
Csorba Ferenc

Az értékelésbe vonható tárgyak
Személyes ajánlásom:
Bármi, amit az átvevő a Vhr. felsorolásának
körén belül (esetleg kívül) átvenni hajlandó
Kötelezően csak az, ami tárgyi eszközként
nyilvántartott és max. 7 éves (ÉCS 14,5%)
Aminek a megvalósításakor ráfordítás volt
Ami nem kerül értékelésre az a korábbi jogosult
tulajdona marad, ő hasznosíthatja
A piaci forgalmi érték
Alapesetben ennek a megállapítása a cél
Amiben vevő és eladó meg tud egyezni
Ha volt adás-vétel hasonló esetben, onnan a piaci
érték átvehető (kompromisszumok) A 2007.
januári környező egyezségek meghatározóak
Ha a piaci érték nem állapítható meg, akkor
értékbecslés (megközelítő értékszámítás)
A forgalmi érték becslése
Ha nem tudunk piaci értéket megállapítani
Kiindulási alap lehet az újraelőállítás költsége
A kornak megfelelő értékvesztést le kell vonni
A szakértő felelőssége, hogy minél közelebb
legyen a becsérték a piaci értékhez
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2007. évi Vadászjegy kiadás illetve érvényesítés
A 2006. évi vadászjegyeink
2007. február 28-ig érvényesek.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy
a vadászjegy kiadását és érvényesítését 2007.
január 08-tól, hétfői naptól kezdjük meg.

Kérjük, hogy esetleges lakcím, illetve telefonszám változását is szíveskedjen bejelenteni.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy vadászjegyüket 2007. február 28-ig mindenképpen
érvényesítsék, mert a megváltozott jogszabályok
arra köteleznek minket, hogy az említett határidő
leteltével a vadászjegyüket nem érvényesítők
névsorát a rendőrség felé közöljük. A türelmi idő
megszűnt és a rendőrhatóság a fegyvertartási
engedélyt azonnal visszavonhatja!
Területi szervezetünknél folyamatosan beszerezhető az Egyéni- és Társas Vadászati Napló és
Terítéknyilvántartás, valamint a külföldi
vadászok részére kötelező vadász felelősség- és
balesetbiztosítási bélyeg.

Az ésszerű költségtakarékosság és a felesleges
várakozás elkerülése érdekében a csoportos,
vadásztársaságonkénti érvényesítést javasoljuk.
Kérjük a vadászatra jogosultak képviselőit, hogy
lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek a
vadászjegyek összegyűjtését, érvényesítését,
valamint a vadászévkönyvek elszállítását
megszervezni.
Telefonos időpont egyeztetést kérünk:
34/510-197
Természetesen a vadászjegy egyénileg is
érvényesíthető, kiváltható, az érvényesítéssel
vadásztárs vagy más személy is megbízható.

Vadászkürt oktatás

Ügyfélfogadás:
Hétfő–Csütörtök: 08.00 15.00 óráig
Pénteken: nincs
2007. évi vadászjegy ára:
10.000 Ft
Vadász felelősségbiztosítás: 1.000 Ft
Kamarai tagdíj:
3.000 Ft
Összesen:
14.000 Ft
A 70. életévüket 2007-ben betöltő és már
betöltött vadásztársaknak tagdíjat nem kell
fizetnie.
Fotó: Dr. Varga Ferenc

Az Országos Magyar Vadászkamara 2006.
december 12-én megtartott országos
küldöttgyűlése a tagdíjat 3000 forintra
változtatta meg. A tagdíj utoljára öt évvel ezelőtt
lett emelve és azóta a jelentősen megnövekedett
költségek tették szükségessé a tagdíj 1000
forinttal történő megemelését.

Megyei Vadászkamaránk, 2007. februárjától az eddigi gyakorlattól eltérő- vadászkürtös
oktatás beindítását tervezi.
Az oktatott hangszerek: Fürst Pless kürt és
Parforce kürt
Oktatás: folyamatos, két hetente 1 alkalom,
17- órától a megbeszélt napokon
Helyszín: Tata, Jávorka Sándor
Szakközépiskola, vadgazdálkodási tanterem

Hétfőn és szerdán az egyénileg vadászjegyet
váltókat, kedden és csütörtökön a több
vadászjegyet váltó vadásztársakat várjuk.
A vadászjegy érvényesítéséhez szükségesek az
alábbi okiratok, melyeket kérjük feltétlenül
hozza magával:
vadászjegy, 2006. évi lőjegyzék, a fegyvertartási
engedély, valamint személyi igazolvány.

AZ OKTATÁS KAMARAI TAGJAINK
RÉSZÉRE INGYENES!
Jelentkezés határideje: 2007. január 31. (a
tanfolyamhoz folyamatosan lehet csatlakozni)
Jelentkezés: OMVK KEM Területi Szerv.
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A kiállításon Lukáts Péter elnök, Ruppert József
hivatásos vadász alelnök, Nagypál Zoltán titkár
képviselte kamaránkat.
Külön szeretnénk megköszönni Drobny László
és Halmi Péter Pál megyei küldöttek valamint
Csorba Ferenc és Murányi Zsolt kamarai tagok
jelentős segítségét.

Vértes Expo
2006. augusztus 24-27.
Területi Szervezetünk első ízben mutatkozott be
a regionális kiállításon és vásáron
Látogatók száma: kb. 17 500 fő
Kiállítók száma:
kiállító

182 melyből 27% volt új

A kiállítók területi összetétele : 46% helyi, 24%
megyei és 30% megyén kívüli kiállító
Úgy értékeljük , hogy a kiállításon való részvétel
a kitűzött célját elérte ami a vadászat illetve a
vadgazdálkodás közönségkapcsolatának
javításában került meghatározásra valamint
vadászkamaránk bemutatkozásának is
megteremtette a lehetőségét.

A stand diorámája sok érdeklődőt vonzott,
köszönhetően Magyarovics Károly kiváló
preparátumainak.
Standunknál folyamatos volt az érdeklődés
tanfolyamaink, kiadványaink, a dioráma , és
általában a vadászat- vadgazdálkodás témája
iránt. Azóta több konkrét jelentkezés is érkezett
az állami vadászvizsgára, illetve a vadgazdálkodási technikus képzésre.

Barcs János
Favágók ebédelnek
Tüzek lobognak a hóban, a fejszék is pihennek.
Rőzse ropog, táncol a láng, favágók ebédelnek.
Zúzmarás gyertyánok között, jéggé fagyott a hideg,
erdei rőt tűzparázson szalonna- zsír sistereg.
Sovány róka fut a hóban, lépte mély nyomot hagy ott,
vizsla csahol egy fatuskón, nyála szőrére fagyott.
Pörögnek a karcsú nyársak, fáznak szegény ördögök
füstölt szalonna illata lebeg a parázs fölött.
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Vadásznap
2006. augusztus 12. Tarján

Hatos Tibor preparátumai

Lukáts Péter elnök megnyitója

A vadásznapi kitüntetettek

Trófea kiállítás

Kamarai Aranyérem: Áprily Róbert
Hubertusz Kereszt „Gyémánt” fokozat:
Döbrösy Szabolcs
Hubertusz Kereszt „Arany” fokozat:
Petrók József,
Csiba Imre,
Németh István
Hubertusz Kereszt „Ezüst” fokozat:
Pallag László
Hubertusz Kereszt „Bronz” fokozat:
Stefán Zoltán,
László Sándor

Hubertusz mise,
Celebrálja Tóth Tamás, bicskei plébános
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TERVEZETT VERSENYNAPTÁR 2007
ÉVRE
Április 07., 9 óra
Húsvéti sonka és tojáslövőverseny
Április 30., 9 óra
Majális kupa
Június 30., 9 óra
Péter-Pál kupa
Agusztus 19., 9 óra
Újkenyér kupa
Szeptember 22., 9 óra
Sándor Móric gróf emlékverseny
Október 23., 9 óra
Vadgesztenye kupa
Szeretettel várunk minden érdeklődőt:
Szente László elnök és Pintér István
lövészetvezető

GYARMATPUSZTAI
TECHNIKAI TÖMEGSPORT
KLUB
2821GYERMELY GYARMATPUSZTA
Asz: 19147084-1-11
Cgsz.:PK60070-/-0589-/92.15.28
A klub rövid története és jelene: A klub 1948-ban
alakult. 2006-ig csupán kispuska lövészet
működött mely 2006 júliusában koronglövészettel egészült ki. Jelenleg skeet-, trapp-,
korongvadász és kispuska pálya áll rendelkezésre a sport kedvelőinek. Mindez annak
köszönhető, hogy néhány régi klubtag és vadász
kitartó munkával megépítette a lőteret. A klub
tagja a Magyar Technikai Tömegsport Klub
Szövetségének.Vadászjelöltek gyakorlati
oktatását és vizsgáztatását, munkahelyi és baráti
társaságok versenyének lebonyolítását is
vállaljuk. Klubbunknak tagja lehet fegyverrel
nem rendelkező személy is számukra fegyvert
biztosítunk. Rendezvényeinken egy csapat 5
főből áll. Helyi versenyeinket más megyéből
érkező csapatok is szívesen látogatják.
Szlovákiai
kapcsolatként említenénk meg
Dunamocs csapatát akiket örömmel fogadtunk.

FEBRUÁRTÓL új helyen, Tatabányán a
K ö z t á r s a s á g ú t o n t a l á l h a t ó TO Y O TA
Autószalonban várjuk kedves régi és új
vásárlóinkat! Munkatársat keresünk üzleti eladó,
vadászatszervező munkakörbe!
Érdeklődni a 06-30/216-9091 vagy levélben a
fenti címen. Ezúton köszönjük vásárlóink
bizalmát. Külföldi vadászvendégeink nevében a
vadászati hatóság, a vadásztársaságok
erdőgazdaságok munkáját és a színvonalas
szolgáltatásiakat!
Kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag Új esztendőt!

Vállaljuk:
- lövészetből a vadászvizsgára való felkészítés,
gyakorlást
- vadászversenyek szervezését
- igény szerinti fegyver és lőszerbiztosítás
Lövészetre jelentkezés:
Szente László (klub elnök)
tel.: 06-30/4 11-5904
Pintér István (lövészetvezető)
tel.: 06-30/956-2560
mobil: 06-30/4 13-9043

HUNGAROWILD Az „én” célom!
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Lőtt vad felvásárlás!

TANFOLYAMOK

Lőtt nagyvad, apróvad felvásárlása a legmagasabb
napi árakon, az elejtés helyszínéről
azonnali elszállítással.

A Komárom-Esztergom Megyei Vadászkamara
és a Jávorka Sándor Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
közösen az alábbi tanfolyamokat indítja:

Érdeklődni: tel.: 06-30/936-5350

Állami vadászvizsga előkészítő tanfolyam

Területi Szervezetünk, valamint a Pannon
Kincstár Tanoda szervezésében az alábbi
képzésekre várunk jelentkezőket:

Jelentkezési határidő: 2006. december 31.
Vizsga időpontja: 2007. március 29-30., június
28-29., szeptember 27-28., december 13-14.

Vadász- vadtenyésztő szakmunkás képzés

Vadgazdálkodási technikus képzés

OKJ száma: 33620302

OKJ száma: 52620302

Feltétel: min. általános iskolai végzettség
Társas vadászatvezető tanfolyam
ÁFSZ.Rsz.: 00620020
Feltétel: min. állami vadászvizsga bizonyítvány
Érdeklődni:
Pannon Kincstár Tanoda,
2900. Komárom, Szélső út 5.
Telefon/fax: 34/343-007
Bocskáné dr. Nagy Júlia
30/650-1320

Vadász tanterem

Korlátozott számban még lehetőség
van jelentkezni a vadgazdálkodási
technikus képzésre.
A képzés iránt érdeklődők és
jelentkezők többsége sportvadász, aki
a vadászat-vadgazdálkodás témájában kíván mélyebb ismereteket
szerezni.

HARMÓNIA VADÁSZBOLT
2890. TATA, Katona u. 17.
Tel.: 34/381-418, Fax: 34/589-736
MÁR 15 ÉVE A VADÁSZOK ÉS TERMÉSZETBARÁTOK SZOLGÁLATÁBAN!
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a megszokott színvonalon hatalmas árukészletünkkel.

Ízelítőül a megye legnagyobb fegyver- és lőszerválasztékából
· exkluzív Krieghoff vadászfegyverek
· megbízható Steyr Mannlicher, SAKO, TIKKA, CZ, ZOLI golyós fegyverek
· elnyűhetetlen orosz IZS vadászfegyverek
· ZOLI, COMLANBER, HUGLU sörétes fegyverek,
· a világ legolcsóbb HATSAN sörétes és légfegyverei
· RWS, GECO, SAKO, Sellier&Bellot, NIKE-Fiocchi lőszerek

A képzés megszervezésével ennek az
igénynek próbálunk eleget tenni.
Jelentkezés feltétele:
min. érettségi bizonyítvány
Költsége:
150.000 Ft/fő
Érdeklődni:
Villám Edit Tel.: 34/481-480
Felelős:
Heitz Ferenc igazgató helyettes

Optika
· ZEISS kereső és céltávcsövek
· Schmidt&Bender, Meopta céltávcsövek
· EXAKTA, Praktica, STEIGER keresőtávcsövek
· LEICA Geovid 8 x 56 távmérős keresőtávcsövek

Cipők, bakancsok, csizmák, ruhanemű
· Le Chameau, Deer Hunter, TermoSwed, RP, Venator, AKU, Olang, KAMIK, KOS Fashion, AFARS

Egyéb kiegészítők
· GREINER kar- és ébresztőórák
· KA-CSA és Héliátor fegyverlámpák
· Ballistol, Stil Crin fegyverápoló szerek

A vadász és maroklőfegyverek sikeres műszaki vizsgáztatása érdekében lőfegyverein ingyenes
állapotfelmérést végeztetünk.
Ha Ön szereti a természettel a harmóniát, keresse a HARMÓNIÁT!
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kívánunk minden kedves visszajáró és leendő
Vásárlónknak!
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Megérkezett a MAZDA BT-50!

- 143 LE-s, 330 Nm-es új 2,5-literes MZR-CD turbódízel motor
- Nagyobb vontatható tömeg akár 3 tonnáig
- Hátsó- vagy négykerék-hajtás a sokoldalú felhasználhatóság
érdekében
Elérhetőségeink: T.AUTÓ-MAX KFT.
2921 Komárom, Petőfi Sándor út 38/B Tel.: 34/345-453
2800 Tatabánya, Károlyi M. u. 1. Tel.: 34/309-598
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben, Vadászsikerekben Gazdag Új Esztendőt
Kíván a területi vezetőség nevében.

Felelős kiadó: OMVK Kem Területi Szervezete
Felős szerkesztő: Lukáts Péter elnök
Fotók: Halmi Péter Pál, Nagypál Zoltán, Punk János
Nyomdai munka: REKLÁM-GM KFT.
2800 Tatabánya, Béla király krt. 66.
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