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Vadásztársaim!
A vadásztársadalom ezer
sebbõl vérzik, az ágazatot
egyaránt sújtja az aszály, a
vadkár, az alacsony húsárak,
a vendégvadászok elmaradása. Az állandósulni látszó
gondok közepette telnek a
mindennapjaink. A remény
azonban él, hogy jobbra fordul sorsunk. Ahogy egy latin
bölcsesség mondja: A jobb
jövõ reménye orvosság bajainkra.
A kamara megalakulásától eltelt hat év apró örömökrõl szólt - amit persze kemény
és kitartó munkával sikerült
elérni. Olyan programokat
tudtunk nyújtani a vadászok
számára, melyeket elfogadtak és magukénak tekintettek. A rendezvények a legszélesebb kört szólították meg,
nem csak a vadásztársadalmat, hanem a civileket is.
Hagyományteremtõ rendezvényeinket, kezdeményezéseinket más megyék is szívesen
átvették.
Erõfeszítéseink
eredményeként ma már a civil szféra is tisztában van a
helyzetünkkel, szerepünkkel,
a vadgazdálkodói és nem a
vadászati tevékenységünkkel.
Nem kis gyógyír bajainkra
az augusztusban felavatott,
minden igényt kielégítõ kamarai székház, amely mindannyiunk munkájának a
gyümölcse. A megye vadásztársadalmának álma valósult meg ezzel, közös a felelõsségünk abban is, hogy
tartalmas mindennapokkal
töltsük meg az épület helyiségeit.
Mindez nem tesz maradéktalanul elégedetté bennünket, hiszen az ember
mindig többet, jobbat akar.
Korábban szintén csak vágyálom volt egy saját, kamarai
újság. Ezt is sikerült valóra
váltanunk. A kamarai munka alapja a rendszeres tájékoztatás és információcsere,
ennek érdekében hoztuk létre a lapot.
Kérdezhetnék – miért éppen Vadászkürt? Azért, mert
remélem, olyan nagyot szól,
a hangja messze hallik, s hírünket viszi a világban. A lap
a vadászoké, azoké, akik
forgatják. Ahhoz, hogy a
gyakorlatban is így legyen,
mondjanak róla véleményt,
keressenek meg bennünket
javaslataikkal, ötleteikkel,
szóljanak hozzá vitaindító
cikkeinkhez. Tegyen róla,
hogy a lap tényleg az Öné legyen, ne maradjon hát ki belõle!
Pap Gyula
kamarai elnök

Felavattuk a székházunkat
Kiváló körülmények között folyhat a kamarai munka
Ilyen jeles ünnep ritkán adódik egy szervezet életében. A
vadásztársadalom összefogásának eredményeként sikerült
felújítani, átalakítani a két
évvel ezelõtt vásárolt székházat.
Az ünnepélyes avatáson
részt vett Kuti Csaba, a
Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöke, aki megemelte a kalapját a vadásztársadalom
elõtt. Mint mondta, az összefogás, az együttes erõ csodákra képes. A mai világban
az ember mintha elvadulna a
természettõl, szerencsére a
vadászok tudatosan õrzik azt,
s megõrzik nekünk, valamint
az utódainknak.
Ambícióval telve, lelkes,
tenni akaró társakkal, a nulláról indulva, egy bérelt irodában, eszközök és anyagi erõforrások hiányában láttunk
neki céljaink megvalósításának. A szervezet felépítése során nagyon sok támogatóra
találtunk, ugyanakkor – elsõsorban az egyéni érdekeket
szem elõtt tartó – ellendrukkerekkel is meg kellett küzdeni. Mára talán elmondható, a megye vadászainak a
döntõ többsége a kamara
mögött áll, kezdte köszöntõjét Pap Gyula, a Veszprém
megyei Vadászkamara elnöke, majd így folytatta: „Mozgalmas esztendõket hagytunk
magunk mögött. Kamarai
szervezésben évi több alkalommal indítunk vadásztanfolyamokat és vadászvizsgákat, melyeken az elmúlt hat
év alatt 580 leendõ vadászt
képeztünk ki. Ennek is kö-

szönhetõ, hogy Veszprém
megyében balesetmentesen
folynak a vadászatok és bérvadászatok, továbbá itt nincs
madárügy.
A kamara szervezésében a
pápai mezõgazdasági szakközépiskolában érettségi és
technikusi végzettséget szerzett 27 vadász. Ez azért is
fontos volt, mert a hivatásos
vadászok számára elõírták a
középfokú szakmai végzettségét.
Hazánkban elõször Veszprém megyében rendeztek hivatásos vadászversenyt, amely
országos szintû rendezvénnyé
nõtte ki magát, a rangja pedig
egyre nõ. Hagyományosan
minden évben megrendezzük
a Veszprém megyei Kamarai
Nagydíjat, a vadászok koronglövõ versenyét, mely évrõl évre egyre nagyobb népszerûségnek örvend.

Sokat tettünk annak érdekében, hogy országos szinten
is eredmények szülessenek a
kynologia területén. Elsõk között vizsgáztattunk vadászkutyákat. A megye adott helyszínt két alkalommal is az országos vérebversenynek, amit
nehezített vércsapán rendeztünk Tapolcán. Az országban
elsõként jelentünk meg saját
készítésû katalógusunkkal,
mely 600 rendellenes trófeát
mutatott be. Megrendeztük
az elsõ megyei vadgazdálkodási konferenciát, mely azonnal regionális fórummá nõtte
ki magát. A rendezvényre az
egész Dunántúlról érkeztek
szakemberek, a résztvevõk
száma meghaladta az 500 fõt.
A Veszprém megyei Vadászkamaránál folyó munka színvonalára jellemzõ, hogy az elmúlt hat évben a kétszer rendeztük meg az Országos Va-

VADÁSZATI CENTRUM LESZ
A Veszprém megyei Vadászkamarának két évvel ezelõtt adatott meg, hogy saját tulajdonú székháza legyen. Az épület az elsõ stádiumában a napi teendõk ellátására alkalmas volt, de a megyei vadásztársadalom érdekeit ennél jobban nem tudta szolgálni. A kamara vezetése éppen ezért az elsõ perctõl kezdve arra törekedett, hogy átalakítsa a székházat, a munkálatokkal augusztusra végeztek.
Az átalakított épület minden olyan igényt kielégíthet, ami a vadászok érdekeit szolgálja, az mostantól teljes mértékben megfelel a kamarai céloknak. Az emeleti részen az operatív munka folyik. Ha a
kamarának vendége érkezik, az itt kialakított vendégszobában szállást is tudnak részére biztosítani.
A földszinten kapott helyet az oktatóterem, ahol egyszerre 80 embernek tudnak helyet adni. A továbbiakban nem kell bérelt helyiségekben megtartani a képzéseket, tanfolyamokat, azt mostantól a székházban is meg lehet tartani. De kiscsoportos-, és klubfoglalkozás, baráti összejövetel egyaránt folytatható itt a jövõben. A kamara tervezi vadászati témájú kiállítások szervezését, a késõbbiekben pedig egy vadászbolt és egy vadászati iroda mûködtetése szerepel az elképzelések közt.
Mindezek eredményeként egy olyan bázis, a szó nemes értelmében vadászati centrum alakulhat ki,
amely messzemenõen szolgálja a megyei vadászok érdekeit.

dásznapok megnyitó ünnepségét, elõször Veszprémben,
majd Pápán. Fontosnak ítél-

tük a megyei vadászbált,
amely nagyon jó visszhangra
talált a vadászaink körében,
az eseményt élénk érdeklõdéssel figyeli a civil szféra is.
Továbbra is aktívan támogatunk minden olyan rendezvényt, amely valamilyen szinten kapcsolódik a tevékenységünkhöz. Ma már az is hagyományosnak mondható, hogy a
megye vadgazdálkodó egységei képviseltetik magukat a
nemzetközi
hírû,
pápai
Szentgyögy-napi Agrárexpón,
ahol 2000-ben Vásári Nagydíjat kaptunk.
Az elmúlt hat év gazdálkodása önmagáért beszél. Ez idõ
alatt egy bérelt irodából saját
vadászati székházig jutottunk,
igaz nem kis erõfeszítések
árán valósult meg a nagy
álom. Mindez nem jöhetett

tük, hogy a Verga Rt. és a
Bakonyerdõ Rt., mint a megye két állami erdõgazdasága
kapcsolódjanak be a kamara
tevékenységébe. Ezt sikerült
elérni. Mindezt bizonyítja,
hogy az Országos Vadásznapok alkalmából a HM Verga
Rt. zászlót adományozott a
kamaránknak, ami a jó kapcsolatot jelképezi. Tapasztalatunk szerint a kamara mögé
felsorakoztak a megye vadgazdálkodási egységei, s támogatják tevékenységünket. A megye vadászai és a kamara vezetése büszkén vállalja ezt a felelõsségteljes feladatot.
Hagyományteremtõ módon
újraélesztettük a kulturális
életet, többször megrendez-

volna létre, ha a kamara tisztségviselõi nem mindennemû
ellenszolgáltatás nélkül végeznék napi tevékenységüket
– ellentétben más megyékkel.
Úgy gondolom, az elmúlt
években végzett munkájukkal a kamara tisztségviselõi
és tagjai jól vizsgáztak. Bízom abban, hogy elért eredmények ismeretében a megye vadásztársadalma kiáll a
kamarai szervezet mellett és
továbbra is támogatja céljaink elérésében. Továbbra is
készek vagyunk minden jó
ötletet, értékes elképzelést
megvalósítani, hogy a szervezet betöltse a megalakulásakor megfogalmazott célkitûzéseit.”

Pelgrim
KONYHA- ÉS FÛTÉSTECHNIKA
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• mosogatógépek • mikrosütõk

Éttermek, közüzemi étkezdék helységeinek HACCP rendszer szerinti kivitelezése.

gázkonvektorok • kandallók

széles választéka egyedi méretben is, az Önök igénye szerint.

Mintaboltjaink:
1143 Budapest, Ilka u. 1. Tel.: 252-6977
8500 Pápa, Külsõ Veszprémi út 69. Tel.: 89/324-111
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Nagykonyhai sütõ-fõzõ berendezések és semleges bútorok, kiegészítõk
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A rendkívül kedvezõtlen elõjelek ellenére komoly, jó bõgés volt a jellemzõ Veszprém megyében. Már a szezon elején is esett aranyérmes
bika, a szeptember közepi kéthetes idõszak pedig nagyon intenzív
volt megyeszerte.
A megyei vadgazdálkodók zöme nem panaszkodhat az idei szezonra, hiszen több helyen megdõlt a vadásztársasági rekord. A megyében
jó trófeákat szemrevételezhetett a trófeabíráló bizottság, voltak 11
kiló fölötti agancsok is.
A nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaságnál megdõlt a rekord, az
idén terítékre került gímbika trófeája 11,58 kilogramm volt, s 223,8
ponttal aranyérmes minõsítést kapott. A 12 éves korú bikát Rupert
Ramsauer, osztrák vendégnek sikerült elejtenie a Becseri erdõben, a
kísérõje Czinke Gábor volt.
A Kislõdi Erdõbirtokossági Társulatnál egy 11,2 kilogramm súlyú
trófeájú gímbika esett, amely 221 pontot kapott. Ez szintén az új vadásztársasági rekord. A 12 éves bikát Gerhard Müllner, burgenlandi
vendég lõtte a Csalános-völgyben. A kísérõvadász Vass Lõrinc
volt. Az osztrák vadásznak a bika
2001-ben és a 2000-ben hullott
agancsát is odaadták ajándékba.
A Veszprémi Erdõgazdaság Rt.
Királyszállási Erdészetének a területén, Alsóperén esett egy kapitális bika. A 14 éves bika trófeája
11,64 kilogramm súlyú volt, amiért a bírálaton 219,5 pontot érdemelt. Egyben aranyérmes minõsítést kapott. Hazai bérvadász ejtette el.
Szeptember közepén, két héten keresztül olyan intenzív bõgés
volt a Bakonyerdõ Rt. devecseri
erdészetének a területén, ami-

Rekorder bikák
a megyében
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A Noszlopi Vadásztársaság területén 11,08-as bika esett, amely a
különleges trófeája miatt 226,59 pontot kapott. Ez szintén aranyérmes minõsítést érdemelt.

Az rekorder trófea (középütt) mellet a hullott agancs is komoly erõt
sugároz. Együtt igazán jól mutatnak – ezt szemlélteti Vass Lõrinc
(balról) kísérõvadász és Horváth János, vadászmester
lyenre évtizedek óta nem volt példa. Peer László, erdészetvezetõ szerint ennek az lehet az oka, hogy kevés a tarvad, s a bika-tehén ivararány közelít az 1:1-hez. Az erdészetnél 35 bika esett, a legnagyobb
egy 11,00-ás volt, amit a Széki erdõben hozott terítékre egy hazai bérvadász. A trófea 217,7 pontot, és aranyérmes minõsítést kapott.

A minõségi vadgazdálkodás a cél
A kedvezõtlen elõjelek ellenére nem
sikerült rosszul az idei szarvasbõgés. Igaz, a megyei rekord nem dõlt
meg, de több helyrõl is nagyon intenzív, és csodálatos bõgési idõszakot jelentettek.
Vezsenyi Imre, az FVM Hivatal
Vadászati és Halászati Felügyelõség
osztályvezetõje elmondta, a megye
vadásztársaságai nagy várakozással
tekintettek a szarvasbõgés kezdetére, pedig az elõjelek nem voltak valami bíztatóak. A több évre visszamenõ hosszú szárazság a vadgazdálkodásban is éreztette hatását, gondolok itt elsõsorban a vadföldmûveléssel kapcsolatos problémákra, a
vadkárok intenzív jelentkezésére.
Nagyon sok patak, vízforrás száradt
ki pár év alatt. Ha csapadékos idõszak lenne, akkor a jelentkezõ magasabb mezõgazdasági hozamok mellett kisebb lenne a vadkár értéke,
alacsonyabb lenne a teherviselés.
Az ágazat komoly nehézségekkel
küzd. Már az õzbak vadászat során
is azt tapasztalhattuk, hogy egyre
több külföldi bérvadász mondja vissza a vadászatot. Általában anyagi
problémákra hivatkoznak, ami az
Európát sújtó gazdasági recesszióra
vezethetõ vissza. A német gazdaság
mélyrepülése, a költségtakarékos
gazdálkodás kihat a vadászatra is,
mindenki megnézi mire is költ. Ez a
probléma a nagy kaliberû trófeák-

nál nem jelentkezik, hiszen ezt
olyan vendégcsoport szokta lõni,
amelyik megengedheti magának.
Csakhogy a megyénkben igazán
nagy trófeás vad nem található. A
kisebbekre pedig úgy kell „összevadászni” a vendégvadászt. Tavaly is
csak három 11 kiló fölötti gímbika
esett. Sok olyan eladatlan trófeás
vad marad a vadászatra jogosultak
felajánlási keretei között, ami nem
képvisel horribilis értéket. Véleményem szerint középkategóriás trófeák az ország határain belül is értékesíthetõek lennének – idehaza is
van rá fizetõképes kereslet – csak
olyan marketing tevékenységet kell
kifejteni ennek érdekében.
A többéves gazdálkodási eredmények alapján látszik, hogy megyénkben is elindult a létszámcsökkentés. A becslések szerint a gímszarvas egyedek száma 8300 körül
van. Az állomány apasztását folytatni kell, így az üzemtervi ciklus végére, 2007-re sikerül beállítani a maximálisan fenntartható, 5400-as létszámot.
A vadászatra jogosultak az állományszabályozás során a vadászati
hatóság és a szakhatóságok által
elõírt keretszámokat teljesítik, sõt,
többnyire túl is teljesítik éves plusz
kilövési igényekkel. Az éves vadkárokat az idényen kívüli kilövésekkel
is próbálják szabályozni. Megyénk-

ben a korosztályos kilövésekkel van
a legnagyobb probléma, ezt
egyidõben nehéz volt a vadgazdálkodóktól megkövetelni. A szakmai
irányelveknek megfelelõen a gímbikák felét legalább a fiatal korosztályból, vagyis az ötéves korral bezárólag kell kilõni. Ezt 2002-ben
teljesítették, 53 százalék volt. Tavaly
1276 gímbika került terítékre, amibõl 25 százalék lett érmes. Ez azt
jelzi, hogy a minõségi vadgazdálkodás irányába sikerült elõre lépni.
Az idõsebb korosztályt tíz százalékra tervezzük, de ezt nem sikerült
meglövetni. A középkorú állományt
folyamatosan hasznosítják a vadgazdálkodók. Anyagi megszorításból a vadászatra jogosultak kényszerûen hozzányúlnak ahhoz a tartalékhoz, amit a középkategória
képvisel. Ez nem igazán az érett bikákat jelenti, hanem a selejtkategóriát, illetõleg azokat amelyek bírálati szempontból – ágrövidség, centiméter hiány miatt – megfelelnek
azoknak a szempontoknak, hogy ne
rossz kilövésnek számítsanak.
Tarvad kilövésben a jogosultak hozták az elvárt számokat. Tavaly például kiemelkedõen nagy volt a tarvadteríték, 2001-ben 4180 egyed került terítékre (a zártkerti kilövésekkel együtt), 2002-ben már 5190. Az
idei terv 5773, ami jövõre további
tíz százalékkal fog emelkedni. Csak

gímbikából 1418 egyedet tervezünk
erre az évre, ami szintén magasabb,
mint korábban. Sõt, a fiatal egyedek arányát 60 százalékban határoztuk meg, a további apasztás érdekében. Úgy néz ki tehát, hogy
megtaláltuk azokat a hasznosítási
keretszámokat, amik a küszöbértékeket jelentik, az elvárt szint így fog
beállni 2007-re.
Az Európai Unióban is vannak
kvótaszámok, de az egyes tagországokban önálló a szabályozási
rendszer. Mindenhol tervgazdálkodásos jelleg mûködik, a kilövési keretszámokat fajra lebontva határozzák meg, akárcsak nálunk.
A vadkár miatt több országban
komoly problémák vannak. A német vadhelyzet már az ottani sajtóban is napvilágot látott. Az erdei
vadkárok növekedése miatt drasztikus állománycsökkentést kérnek a
parlamenti zöldpártok, például az
õzbakot meghatározott keretek között idényen kívül is lehet lõni.
Franciaországban másként orvosolják a problémát. Hallottunk róla,
hogy a nagyon komoly mértékû
vadkárok esetében megvizsgálják,
melyik vadfaj tehetõ érte felelõssé,
s erre külön hajtást rendeznek.
Az ország legjobb vadászait hívják meg, s például száz szarvast –
kortól, nemtõl függetlenül – terítékre hoznak az adott területrészen.

Gímbika populáció dinamikája

Gímtehén populáció dinamikája

Gímborjú populáció dinamikája

Gímbika korosztályos lelövése

Szolgáltatásaink:

• biztonsági õrszolgálat • portaszolgálat • járõrszolgálat
• magánnyomozás • elektronikus vagyonvédelmi rendszerek
(riasztók) telepítése, 24 órás felügyeleti rendszerek bekötése
• pénzszállítás • takarítás
VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK, VADÁSZOKNAK
RÉSZLETFIZETÉSI ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNYEK!!!
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Hivatásos vadászok versenye
Immár hagyományosan ez év május 28-án rendeztük meg a hivatásos
vadászok versenyét. A házigazda a Balatonfûzfõi Lõegylet volt. A
verseny egynapos volt, tematikája az országos verseny kiírásával
megegyezett. A résztvevõkre nehéz feladatok vártak, ezek között
volt 50 tesztkérdés; növényismeret; vadfajismeret; trófeabírálat (tömeg, korosztály, elejthetõség); szituációs videóteszt; lövészet (sörétes, golyós); távolságbecslés; vadászkürtjelek felismerése; szarvasbõgõkürt használata (középkorú keresõ bikahang utánzása).
Nagyon szorosan alakult a végeredmény, a helyezések sorsáról minimális különbségek döntöttek. Eredmények: 1. Mikó Attila (Balatonfelvidéki Tulajdonosi Közösség) 95 pont, 2. Farkas Imre (Noszlopi Vt.)
93p, 3. Gyimóthy Róbert (Marcal-Bitvaközi Vt.) 92p, 4. Greskó Károly (Káli-Gazdák Vt.) és Csomor József (Bakonyerdõ Rt.) 86-86p, 5.
Gajdacsik Ernõ (Csángota-ér Vt.) 85p.

Lövészverseny
A Megyei Vadászkamarai Nagydíjat 2003. június 24-én rendezte a
kamara a Balatonfûzfõi Sportlõtérrel közösen. A versenyre háromfõs csapattal jelentkezhettek a vadásztársaságok. A versenyszámokat
kimondottan a vadászokra „fazonírozták”, így volt nyúl, fácán, kelõfogoly, toronykakas mozgását utánzó koronglövészet szerepelt a
programba. Jó hangulatot segítette a diszeli Gerencsér Ferenc
szarvaspörköltje, aminek az alapanyagát a Noszlopi Vt. ajánlotta fel.
Eredmények: 1. Veszprémi Sasok (Pénzes M., Takács T., dr.Döme P.),
2. Noszlopi Vt. I (Kurali Zs., Varga J., Farkas I.), 3. Öregséd Vt (Bakos L, Dávid T., Megyeri I.), 4. Hajag-vidéki Vt. II (Vajai L, Varga K.,
Kelemen A.), 4. Marcal-Bitvaközi Vt (Gyimóthy R., Szenes L,
ifj.Szenes S.), 6. Kígyósmenti Vt (Szajkó I., Velegi S., Szöllõskei G.),
7. Somlótája Vt. II. (Petõ L, Hetyési K, Vándor B.), 8. Noszlopi Vt.
II (Fülöp T., Vöröskõi J., Horváth L.), 9. Alkalmi csapat (Stankovics
L, Tóth A, Putz A.) 10. Hajag-vidéki Vt. I (Auerbach Gy, Kugler A,
Eckert Z.)

Hivatásos vadászok továbbképzése
A vadászkamarai törvény szerint elõírt kötelezõ hivatásos vadász továbbképzést három helyen és idõpontban tartottuk. Május 14-én a
VERGA Rt. dolgozóinak tartott továbbképzésen 31 fõ vett részt. Június 21-én a Bakonyerdõ Rt. Huszárokelõpusztai Vadászházát biztosította a vadásztársaságok hivatásos vadászainak továbbképzésére,
ezen a napon 87 hivatásos vadász jelent meg. Ugyanezen a helyen június 25-én a Bakony Erdõ Rt. hivatásos vadászai és az elõzõ két továbbképzésbõl kimaradottak jelentek meg, összesen 110-en.
A továbbképzésen elõadást tartott a „Természetvédelem elvárásai a
vadászattal szemben” címmel Balogh László, a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park igazgatója. A vízivad vadászat problémakörérõl, a hivatásos vadászok alkalmazásának jogi kötelezettségeirõl, az EU.
csatlakozás problémáiról, trófeabírálatról, erdei és mezei vadkárokról tartott elõadást Vezsenyi Imre és Papp László az FVM Veszprém
Megyei Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelõségének osztályvezetõje, illetve felügyelõje.
Az elõadások meghallgatása után egy szakmai tesztlap kitöltésére
került sor, amely feltûnõen jól sikerült. A Bakony Erdõ Rt. hivatásos
vadászai által kitöltött tesztlapok kiemelkedõen jól felkészülésrõl tanúskodtak. Ezúton is köszönetet mondunk a Bakonyerdõ Rt. vezetõinek, hogy rendkívül kellemes, természetes környezetben tudtuk lebonyolítani e kötelezõ továbbképzést.

Vadászkutya munkavizsga
A vadászkutya munkavizsgára „Nevezési lap”-on kell jelentkezni. A
nevezési lap Veszprém megyei Vadászkamaránál igényelhetõ. A nevezési lapot géppel vagy nyomtatott betûvel kérem kitölteni. Nevezhetõ valamennyi 12 hónapos kort betöltött, származási lappal rendelkezõ, illetve nem rendelkezõ kutya. A vizsgán csak érvényes veszettség elleni oltási bizonyítvánnyal rendelkezõ kutya vehet részt, az igazolást be kell mutatni. A munkavizsga díja háromezer forint kutyánként, helyszíni nevezés esetén négyezer forint. A vizsgadíj befizetése
történhet csekken, illetve készpénzzel.
Megfelelt minõsítést kapott, de törzskönyvvel nem rendelkezõ kutya
egyedi jelöléséért további ezer forint díj fizetendõ. A kamara biztosítja a lehetõséget, hogy az eredménytelenül vizsgázó kutya, a vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül ismételhet egy alkalommal vizsgát.
Vizsgaalkalmak: Tapolca, november 12. 10.00 óra, Dabrony, november 19. 10.00 óra.
Nevezési cím: Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete, 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32. Információ:
88/422-298, 06/30/239-4652.

A

Fogadó

a Veszprém Megyei Vadászkamara támogatásával
2003. november 15-én, 19 órai
kezdettel tartja a

VADÁSZOK ESTJÉT
melyre minden érdeklõdõt szeretettel vár
Az est fénypontját annak a rövidfilmnek az õsbemutatója adja,
amely HOFI GÉZA utolsó szarvasbika vadászatának pillanatait
örökítette meg. Ezt a rövidfilmet a TAPÓ Fogadó a Hofi iránti
szeretet és tisztelet jegyében mutatja be a megjelenteknek, azzal a
szándékkal, hogy ezen a napon megalakul a „HOFIT TISZTELÕ
ÉS SZERETÕ VADÁSZOK KLUBJA”.

Az est részvételi díja 3300 Ft/fõ
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
88/591-450, 30/377-2836

2003. október

Szép ez az eredmény
Élete elsõ országos vadászversenyén hatodik helyezést ért el Gyimóthy Róbert
A hivatásos vadászok negyedik országos versenyére augusztus 15-én, Kõröstarcsán rendezték. A megmérettetésen a megyei elsõ helyezettek, valamint a
tavalyi országos verseny dobogósai kaptak meghívást. A Veszprém megyei verseny elsõ két helyezettje nem tudott részt venni
az országos versenyen. Ezért
Gyimóthy Róbert, a MarcalBitva-közi Vadásztársaság vadásza került az indulók közé, aki
meghálálta a lehetõséget, hatodik helyezést ért el.
A versenyzõk visszajelzése
alapján azt gondoljuk, hogy korrekt, rangos versenyt szerveztek
ebben az évben is. Az egyes versenyszámok komoly nehézségi
szintet képviseltek. Trófea meg-

A verseny elõtt a puskát elõvette, a könyveket kevésbé
határozás, vadfaj felismeréssel,
lövészet, videós szituációs gyakorlat szerepelt a programban.

Nehéz volt a százpontos szakmai
teszt, ahol a legjobb is csak 82
pontot teljesített. A növényfelis-

merés során nemcsak növényeket kellett felismerni, hanem
magokat is. A vadfajfelismerés
során állathangokat is be kellett
azonosítani, sõt, azt is meg kellett mondani, mivel utánozták az
állat hangját.
Gyimóthy Róbert különösebben nem készült a versenyre, csupán a lövészetet gyakorolta. Élete elsõ országos versenyén vett
részt, mégsem izgult, túlságosan
is nyugodt volt. Az elért hatodik
helyezésével elégedett, újoncként, a mezõny legfiatalabb tagjaként nem vallott szégyent.
A fiatal szakember öt éve végzet Sopronban, erdésztechnikusként. Most is tanul, a Soproni
Egyetemen levelezõs hallgatója,
jövõre fog végezni.

Gondoskodni kell a kutyák pótlásáról
A vadászkutyák alkalmassági vizsgáját szabályozó rendelet
11/2000. III. 29. FVM. 30. § (1) bekezdése elõírja, hogy vadászaton, … vadászati módnak is megfelelõ vadászkutya munkavizsgát
igazoltan teljesített vadászkutya használható. „… munkavizsga
igazolványt vagy ennek hiteles igazolását köteles magánál tartani
és a vadászathoz szükséges dokumentumok ellenõrzésére feljogosított személy felhívására bemutatni.” Ezt a rendelkezést 2002.
március 1-tõl kezdõdõen kell alkalmazni.
A vadászkutyák teljesítményét alkalmassági vizsgákon lehet
mérni, erre szolgál a Vadászkutya Alkalmassági Vizsga Szabályzat. Az alkalmassági vizsgákon vizsgálják a vadászkutya engedelmességet, zavarja-e viselkedésével a vadászatot, érdeklõdik-e a
vad iránt, képes-e megtalálni a sûrûben lapuló vadat és sebzett,
vagy lõtt kimúlt vadat gazdájához viszi-e?
Az Országos Magyar Vadászkamara vadászkutya teljesítménybíró tanfolyamot szervezett. A bírónak rendelkeznie kell vadászjeggyel és bírói igazolvánnyal. Követelmény továbbá, hogy a vadászkutya azonosíthatóan legyen megjelölve, így amelyik törzskönyvvel nem rendelkezik, azt azonosítható számmal jelöljék
meg. A jobb fülébe tetoválnak egy számsort, amelynek elsõ két
tagja a megyével jellemzõ, a többi sorszám. A szabályzat azt is kimondja, hogy vad lövése nélkül eredményes vizsgát tartani nem
lehet. Ezért a vizsgákat „vadászati formában” végezzük, vagyis
vadásztársaságoknál, vadászattal egybekötve végezzük el.
Veszprém megyében négy helyen tartottunk vadászkutya munkavizsgát, mintegy száz kutya tett sikeres vizsgát.
A fiatal, még kellõ gyakorlattal nem rendelkezõ vadászkutyák
fõleg az elsõ hajtásokban „hogy kifussák magukat” bizony sokan

nehezen kezelhetõk voltak. Feltûnõ az is, hogy nagyon kevés vadász használ sípot, kiabálással próbálják visszahívni kutyáikat. A
vad iránti érdeklõdés megfelelõ, néha nagyobb is a kelleténél, ez
okozhatja fegyelmezetlenség esetén a vad utáni elrohanást. A kutyák többsége szépen, jól keresett és meg is találta a sûrûben lapuló vadat és feszes állásukkal, vadra ráhúzással mutatták gazdáiknak.
„Viselkedés vadkelésre” feladattal még baj van, vagyis kevés a
vadkelésre nyugodtan helyben maradó kutya. Kellõ gyakorlással,
fegyelmezéssel ez elérhetõ. További gyakorlást igényel a lõtt vad
megkeresés légszimattal, a vonszalékkal történõ feladatok szintén. Ezek utánkereséssel valósulnak meg. Ugyanis, ha a kutya
nem volt ott a lövésnél és a vadûzésnél sem, mégis meg kell keresnie a vadat, gyakran tapasztalható, hogy az eb nem tudja mirõl
van szó!
Az elhozással általában nincs baj. Ezt szinte minden kutya
szenvedélyesen, gyorsan végrehajtja. A vad tépése sem tapasztalható.
A vadászkutyák alkalmassági vizsgáinak eddigi tapasztalatai
szerint a vadászkutyák jó adottságúak, megfelelõ vadászati gyakorlattal rendelkeznek és engedelmességük is megfelelõ, de lehetne mind ez jobb is! A vizsgázott vadászkutyák 20 százalékának
van igazolt származása, törzskönyve.
A kutyák többsége évek óta részben a vadászatokon gyakorlott,
jó vadászati hajlamokkal rendelkezõ egyed. Nem kevés az idõs, 810 éves kutya, melyek hamarosan kikerülnek a vadászatból, már
most kell gondolkozni a pótlásukról, mert 3 éves korában tud a
kutya teljes értékû munkát végezni.

VADÁSZATI JOGISMERET
Az 1996. évi vadászati törvény fontosabb megállapításai:
– Valamennyi vadon élõ állatfaj a Föld megújuló természeti erõforrásainak, valamint
biológiai életközösségének pótolhatatlan része. Ezért a Vtvcélja Magyar Köztársaság területén vadon élõ állatfajok
közül a vadászható állatfajok
természetes
állományának
fenntartása, az élõhelyük védelme, a vaddal való gazdálkodás, a vad által okozott károk
mérséklése.
– Magyarországon a vad az
állam tulajdona, a vadászati
jog a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek minõsülõ földterület
tulajdonosát illeti meg.
Vadászfegyverek, lõszerek és
eszközök használatáról:
A vadászati törvény meghatározza, hogy Magyarországon
vadat csak vadászati célra engedélyezett – legalább 45 cm
csõhosszúságú – vadászfegyverrel, valamint íjjal és ragadozó madárral lehet elejteni.
A 30/1997-es FM. rendelet
szerint nagyvadra csak 2500 Joule vagy azt meghaladó csõtorkolati energiájú golyós vadászlõszer használható (kivétel az
õz, amelyre 1000 Joule vagy azt

meghaladó csõtorkolati energiájú vadászlõszerrel is vadászhatunk).
Sörétes fegyvert Magyarországon csak apróvad elejtésére
szabad használni (kivétel a
vaddisznó, mely sörétes fegyverbõl kilõtt lövedékkel is elejthetõ). A magyarországi vadászati gyakorlat szerint sörétes fegyverhez az alábbi sörétméretû lõszereket használják,
s ezt a külföldi vadászoknak is
javasolják:
mezei nyúl (3,0–3,5 mm sörétátmérõ); fácánhoz (3,0–3,5
mm); vadrécékhez, szárcsához
(3,0–3,5 mm); vadludakhoz
(3,5–4,0 mm); szõrmés ragadozókhoz (3,5–4,0 mm); fogolyhoz, erdei szalonkához, örvös
galambhoz, balkáni gerléhez
(2,1–2,5 mm).
Vadászati célra legalább 2,0
mm-tõl legfeljebb 4,5 mm-ig
terjedõ átmérõjû sörét használható. Félautomata (öntöltõ) sörétes fegyverbe csak három lõszer tölthetõ. Magyarországon íjjal is szabad vadászni,
de gímszarvast, dámszarvast,
muflont, õzet, vaddisznót kizárólag 222,7 Newton húzóerõt
meghaladó vadászíjjal és ahhoz alkalmas vadászvesszõvel
szabad elejteni.

Tiltott vadászati eszköznek
minõsül:
– az önmûködõ (automata) és
öntöltõ (félautomata) golyós
lõfegyver, valamint a 0,22 kaliberû és 40 mm-nél kisebb
hüvelyhosszúságú lõszer kilövésére alkalmas golyós lõfegyver használata.
– nagyvadra (gím, dám, õz, muflon) a sörétes fegyver használata (kivétel a vaddisznó),
– lõfegyverre szerelt hangtompító,
– a vad éjszakai megfigyelésére alkalmas elektronikus optikai eszköz,

– a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai
eszköz,
– a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag,
valamint élõ csali állat,
– vadászaton fényszóró használata (kivéve vaddisznó éjszakai vadkárelhárító vadászatra, illetve róka éjszakai
vadászata, ha erre a vadászati hatóság külön engedélyt
adott),
– a számszeríj,
– a már ismertetett vadászíjtól
és vadászvesszõtõl eltérõ típusú eszköz használata.

IN MEMORIAN
A tragikus hirtelenséggel elhunyt ifj. Takács Rezsõtõl 2003. június
19-én vettünk végsõ búcsút.
Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége, a Veszprém Megyei
Vadászkamara és a megye vadásztársadalma nevében Pap Gyula,
kamarai elnök mondott búcsúbeszédet. Elismerõen szólt vadászbarátunkról, kollégánkról, aki a vadászkamara megalakulásától kezdõdõen, az elsõ perctõl kezdve mellettünk állt. A Veszprém megyei
Vadászkamara elnökségi tagja volt. A munkából a Somló-tája Vadásztársaság elnökeként is kivette a részét.
Tele volt tervekkel, tenniakarással, sokat dolgozott a vadgazdálkodás érdekében. Óriási szerepet vállalt a vadászat megítélésének
formálásában. Hirtelen távozása mélyen megrendített bennünket.

Emlékét megõrizzük!

VADÁSZKÜRT
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Hogyan õrizhetjük meg
vadászterületeinket?
Az 1996. évi LV. Törvény hatályba lépése után nagyon kevés volt az idõ a vadászterületek kijelöléséhez. A földtulajdonosok érdektelensége, a törvény bonyolultsága vezetett
oda, hogy a terület határkijelölése, a közös képviselõ megválasztása, a vadászati jog hasznosításának, gyakorlásának,
megválasztásához rendelkezésre álló idõ rövidsége miatt a
vadászatban érdekelt szervezkedõ réteg akaratának megfelelõen valósult meg. Az eddigi tapasztalatok szerint azoknak
a vadászterületeknek, vadásztársaságoknak marad esélye
2007 után a bérletek megújítására, a vadászatra, ahol a földtulajdonosokkal a gazdálkodó emberekkel jó kapcsolatot
alakítottak ki, teljesítik kötelezettségüket. Elsõsorban a vadkárok térítésének módja a kárfelvételen tanúsított magatartás, a haszonbérleti díjak rendben történõ kifizetése jelenthet biztosítékot a vadászati lehetõség megtartására.
A legnagyobb veszélyt a vadászok közötti belsõ ellentét
jelenti, aminek egyenes következménye a területek elaprózódása. Ennek kiváltója a társaságon belüli egyet nem értés, széthúzás. Rendkívül alacsony havi tagdíjért olyan privilégiumok, juttatások követelése, ami esetleg már a földtulajdonosok részérõl is ellenérvet válthat ki. Különösen
nagy odafigyelést és sokkal több odaadást igényelnénk a
földtulajdonnal nem rendelkezõ vadászoktól.
Ha meg kívánjuk tartani területeinket, a következõket
kell tennünk:
– egységes fellépés a vadásztársadalom részérõl
– kötelezettségek pontos teljesítése
– földtulajdonosokkal való jó viszony ápolása minden fórumon.
Fenti témában várjuk hozzászólásaikat! Észrevételeiket
küldjék be a kamara címére (8200 Veszprém, Dózsa
György út. 32.)

KITÜNTETETT VADÁSZAINK
A Veszprém megyei vadászkamara minden évben értékeli a vadászok munkáját. A legjobbak számára augusztusban szoktuk átnyújtani a megérdemelt elismeréseket. Idén a kamarai székház
avatóján osztottuk ki a díjakat.
Az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérmét Keller Gyula

kapta. (A Veszprém megyei Vadászkamara Etikai Bizottságának
tagja, országos és megyei küldött.)
A Nimród-érmet kapták: Árvai
István (Hajag-vidéke Vt.), Varga
Sándor (A Rába-Marcalközi
Vt.), Stark Béla (A Káli Gazdák
Vt.), Mészáros Ferenc (Egyéni
vadász).

Õsöktõl örökölt szenvedély
Interjú Keller Gyula, aranyérmes vadásszal
A székházavató ünnepségen
az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérmét vehette
át az ajkai Keller Gyula. A kitüntetés kapcsán beszélgettünk vele.
– A génjeimben van, az
õsöktõl örököltem a vadászszenvedélyt. Nagyapán szintén vadászember volt, az erdélyi havasokban vadászott,
én pedig itt, a Bakonyban
kezdtem.
– Mikor?
– 1967-ben lettem hivatalosan vadász. Elõtte a vadászbarátokkal jártam az erdõt.
Amint megkaptam az engedélyt és az elsõ hivatalos lehetõséget, attól kezdve szenvedélyesen vadászom.
– Milyen sûrûn?
– A munkahelyi lekötöttségem igen nagy, így nem tudok olyan gyakran menni,
mint szeretnék. Sajnálom,
hogy nem tudok minden nap
odakint lenni, de így is sûrûn
vagyok a természetben.
– Emlékszik az elsõ elejtett
vadra?
– Hogyne, ezt az ember soha nem felejti el, olyan ez,
mint az elsõ szerelem. Lehetõséget kaptam egy vad elejtésére a Széki erdõn. Más számára talán nem jelentõs, de
nekem, mint elsõ vad, igen.

VADÁSZ

Ma is ez az egyik legérdekesebb trófea, aminek kitüntetõ
helye van a többi között.
– Van-e kedvenc vadja?
– A vaddisznó a kedvencem. Kint a területen elbámészkodhatom, nézhetem a
vadállományt. De mindegyik
örömet tud okozni, mindegyiknek megvan a maga
szépsége, minden vad a természet alkotó eleme, éppen
ezért nem akarok különösképpen rangsort sem felállítani. Nekem már az is öröm,
ha kint vagyok az erdõn, engem ez regenerál.
– Melyik trófeára a legbüszkébb?
– Trófeáim nagy része selejtet képez, igazán soha nem
törekedtem arra, hogy rekor-
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dokat hajszoljak. Mindegyikhez külön élmény fûz, mindegyiknek megvan a maga története, s ahogy az ember viszszatekint rá, eszébe jutnak
ezek az emlékek. Úgyhogy
nem tudok egyetlen egyet
sem kiemelni, mindegyik valamilyen élményt hordoz maga mögött.
– Az elmúlt évtizedek alatt
kötött-e vadászbarátságokat?
– Igen, és ezek különösen
mélyek. Életem nagy részét a
Dél-Bakonyi Vadásztársaságnál töltöttem el, ahol
olyan barátokra, vadásztársakra tettem szert, amelyekre a mai napig nosztalgiával
gondolok. Meghatározóak
ezek a barátságok. A közös
érdeklõdés, a közös beszéd-

téma összehozza az embereket.
– Mennyiben más egy vadászember, mint egy civil.
– Azt hiszem, minden ember magában hordozza ezt az
õsi ösztönt. Annyiban azonban mások vagyunk vadászok, hogy a természet védelmét, magát a természetet
más szemmel látjuk. Naponta észleljük, mi történik, milyen változások következnek
be, és óvjuk, védjük azt a természeti értéket, amelyet örököltünk.
– A társaktól tudjuk, nagyon
sokat tett a vadászokért, a vadászatért. Számított ezért a kitüntetésre?
– Hogy mennyit tettem,
igazából nem tudom meghatározni. Nem érdekek fûztek
ahhoz, hogy tegyek valamit a
vadászatért. A természetes
ösztön és a vadászati kultúra
öröme, szépsége predesztinált arra, hogy amennyi a lehetõségembõl telik, azt megtegyem.
Most nagyon boldog vagyok. Ez a kitüntetés egyrészt
arra ösztökél, hogy a lehetõségeimet kihasználva segítsem és továbbra is támogassam a magyar vadászat fejlõdését, és átmentését az utódainknak.

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
Kft. gondozásában. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Csererdõ 6/A

A Hubertusz Kereszt Arany
fokozatát kapták: Csiki Árpád
(Marcalvölgyi-Sólyom Vt.), Kozma Sándor (Marcal-Bitvaközi
Vt.), Vass Lõrinc (Kislõdi Erdõbirtokosság), Kovács Jenõ (Marcalvölgyi Sólyom Vt.), Dr. Péti
Miklós (Hajagvidéke Vt.), Kovács
Péter (A Hajagvidéke Vt.)

Hubertusz Kereszt Ezüst fokozat: Auerbach György (Hajagvidéke Vt.), Seibenhoffer Antal
(Hajag-vidéke Vt.)
Hubertusz Kereszt Bronz fokozat: Kiss László (Hajag-vidéke
Vt.), Kugler András (Hajagvidéke Vt.)

VESZPRÉM MEGYE
VADÁSZATÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A közeljövõben alapítványt kívánunk létrehozni. Az alapító tagokhoz még lehet csatlakozni.
Az alapítvány célja: Veszprém megyei vadászati tájegységek környezetvédelmének és természetvédelmének segítése,
ismeretterjesztõ elõadások tartása és kiadványok készítése.
Szakmai oktatóprogramok gyakorlatok szervezése. Vadászati hagyományok ápolása. Nemzetközi kapcsolatok létesítése. Veszprém megye vadászati turizmusának támogatása. Munkájuk során egészségromlást, fogyatékosságot, vadászbalesetet szenvedett hivatásos és sportvadászok, azok
családtagjainak segítése. Veszprém megye vadászatáért kitüntetés megalapítása.
E célokat az alapítvány nyereség- és vagyonszerzési cél
nélkül alapítványi formában, közhasznú szervezetként
végzi, politikamentesen.

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

Romantikus környezetben a Bakony mélyén Alsóperében, új
szállodánkban Kínálunk Önöknek különleges élményt nyújtó
pihenést. A szállodában 14 db összkomfortos szoba áll rendelkezésre, 33 férõhellyel.
Aktív pihenésük érdekében lehetõség van teniszezésre, kerékpározásra az erdei utakon, egyedülálló természeti képzõdmények megtekintésére gyalogtúrákon. Lovaglási lehetõséget a közelben biztosítunk, gyakorlott lovasok részére szervezett túrák keretében. Vadászati lehetõség: õz, gímszarvas,
muflon, vaddisznó.

