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Az otthon melege
Határidõk, rohanás, túlterheltség, idegfeszültség, sikerkényszer,
estéig tartó munka. Mindennapjaink velejárói ezek. De most álljunk meg egy pillanatra! Karácsony van, a béke, a szeretet, a
meghittség ünnepe.
Vadásztársaim! A korábbi számban megjelentek azt sugallnák,
hogy a Vadászkürt ma szintén
hangosan szóljon. Most inkább
azt kívánom, hogy csendben, az
ünnephez igazodóan, halkan, de
igaz szívbõl a békesség, az összetartozás reménye öleljen át
mindnyájunkat.
Az év vége mindig a számvetés
ideje, amikor ki-ki visszatekint
arra, mit tett, mit ért el a maga
mögött hagyott esztendõben. Az
év végi idõszak azonban nagyon
jó arra is, hogy megállván a napi
hajtásban,
elgondolkozzunk
azon, merre is halad életünk folyása. A karácsony mindenképp
reményt ad és lehetõséget kínál
arra, hogy megbocsássunk mindenkinek, elfelejtsük a bánatot
és a sérelmeket, melyek az év folyamán értek bennünket és új
alapokkal induljunk a következendõ év kihívásai fele. Tudom,
nem egyszerû feladat ez, nemcsak elhatározás kérdése az
egész, fõleg akkor, amikor a vadásztársadalom ezer sebbõl vérzik. Nekünk mindenképp csak
az lehet a feladatunk, hogy végigmenjünk ezen göröngyös úton,
segítsük és támogassuk a vadgazdálkodást képviselõk munkáját, és megtegyünk minden annak érdekében, hogy a magyar
vadászok elkövetkezendõ években is hódolhassanak szenvedélyüknek. Bízom abban, hogy lesz
bennünk annyi erõ, kitartás,
hogy ezen a sötét alagúton átverekedve, egy tiszta napsütéses,
vadgazdálkodásban sikereket
hozó zöld mezõt lássunk.
Mindezt azonban egy biztos hátér, a család nélkül nem tudnánk
véghezvinni. Szükségünk van
megértõ társra, a szeretetteljes
otthonra, ahol megértik és elfogadják a vadászattal összefüggõ
gondjainkat és problémáinkat.
A karácsony a szeretet legszentebb ünnepe. Az évnek az a napja, amikor nekünk vadászoknak
is meg kell állunk egy percre,
hogy megosszuk mindazokkal az
örömteli perceket, akik közel állnak a szívünkhöz. A karácsony
szegfûszeg illatú, meghitt családi
melegében együtt lenni mindazokkal, akiket az év során a vadászat miatt hanyagolni szoktunk.
Éppen ezért vadásztársaim engedjétek meg, hogy most a családotokhoz, a kedveseitekhez szóljak, és valamennyiünk nevében
megköszönjem nekik mindazt a
támogatást, megértést melyet velünk szemben tanúsítottak. Pontosan tudjuk, számtalan esetben
a családnak kellett nélkülöznie
azért, hogy mi hódolhassunk
szenvedélyünknek. Hajlamosak
voltunk feleségeinkre, kedveseinkre hárítani a problémákat, a
napi munkát, és feladatot, melybõl igazából nekünk is ki kellett
volna venni a részünket. Szívbõl
jövõ köszönet érte!
Legyen ez az õszinte szó, a vadászember beismerése egy kis
ajándék a karácsonyfa alatt! Kívánok mindnyájunknak békességet, örömökben gazdag karácsonyt és vadászsikerekben gazdag boldog új esztendõt!
Pap Gyula

A nemzetközi mezõny élén
Újabb vérebversenyen sikerült gyõzni
Szeifer Szabolcs örökre a szívébe
zárta Kaszó-pusztát. A Mátyás
király vadaskert hivatásos vadásza, Heiteri Ador nevû kutyájával újabb nagy sikert aratott a
vérebversenyen, ezúttal a nemzetközi mezõnyt is maga mögé
utasította.
Szép emlékeket õriz Kaszóról
Szeifer Szabolcs, hiszen a kutyája
2001-ben megnyerte a hazai bajnokságnak számító Kaszó-kupát.
A közelmúltban ismét Kaszón
gyûlt össze a vérebes mezõny, de
most sokkal rangosabb viadalon
kellett rajthoz állnia a hatéves
hannoveri vérebnek, Heiteri
Adornak, akit a gazdája csak
Girónak becéz. Ezúttal 11 ország legjobb két-két kutyája mérte össze tudását a nemzetközi
Kaszó-kupán. A verseny során
három szõrös szívû bíráló követte
minden lépésüket, figyelték a kutya fegyelmezettségét, a vezetékmunkát, a hajszát, a megtalált
vaddal való viselkedést.
A vérebeknek két nagyon nehéz feladatot kellett megoldaniuk. Girónak elsõként egy 23 órás
vércsapán kellett megkeresnie
egy hátsó lábon meglõtt bikát.
Két órát tudtak csak dolgozni,
mire besötétedett, így abbahagyták a keresést. Éjszaka eleredt az
esõ, amely szinte teljesen elmosta
a nyomokat, a reggeli folytatás
reménytelennek tûnt. A jó kondiban lévõ Giro egy hatkilométeres
hajszát követõen lelt rá a bikára.

A munkában és a sikerben is közösen osztoznak: Rakk Tamás, Giro, Szeifer Szabolcs. A hatalmas váza a fiatal vadászt emlékezteti, rangja van a vérebezésnek

A teljesítményével kiérdemelte a
maximális 224 pontot.
Másnap egy elsõ lábon sebzett
tehenet kellett felkutatni. Ezen a
feladaton már két véreb elvérzett, senki nem lepõdött volna
meg, ha a veszprémi kutya is így
jár. Szerencsére nem így történt,
négykilométeres hajszát követõen erre is rátalált. A teljesítményére 219 pontot kapott a szigorú
zsûritõl. A két pontszám összetettben az elsõ helyet jelentette a
Szeifer, Giro párosnak. A teljesítményükre jellemzõ, hogy

mindkét napon a legmagasabb
pontszámot kapták, így vitathatatlanul a legjobbakhoz került a
nemzetközi Kaszó-kupa.
Szeifer Szabolcs a viadalt követõen nagyon boldog volt, hetekbe telt mire igazából felfogta,
milyen kimagasló eredményt értek el. A produkciójára büszke
lehet a megye vadásztársadalma,
mint ahogy a munkaadója, Rakk
Tamás is. A Mátyás király vadaspark vadászmestere bevallotta,
mindig a vérebezés pártolója
volt, érezte, tudta, hogy milyen

fontos a véreb egy-egy körzet számára. A vadászatok során biztonságérzetet ad, ha van kutyájuk,
hiszen az esetleges sebzést követõen azonnal meg lehet keresni a
vadat. A 80-as években õ maga is
nevelt kutyát, az szintén jól sikerült kiképzés volt, még német újságok is írtak róluk. Sajnos a sikerkutyát elütötte az autó. Utána is volt még több vérebe, de
azok már nem voltak olyan
kiemelkedõek.
A fiatal vadász elárulta nagyon sok munka van abban, amíg
egy véreb ilyen teljesítményre képes. A kutya egyéves koráig minden nap két-három óra tanítás
volt szükséges. Utána pedig nagyon sok keresést csináltak
együtt, ahol kellõ rutint szerzett.
Eddig 194 eredményes keresése
volt, errõl Szabolcs statisztikát
vezet.
A vadászmester kijelentette,
Szabolcs saját magának köszönheti a sikereket. Jó érzés, hogy
ilyen munkatársa van, érzi benne
a tehetséget, s látja rajta, komolyan gondolja a vérebezést. Ez
egyébként iszonyatosan kemény
munka, hiszen kilométereken keresztül, hegyeken, völgyeken, árkokon, tüskés bokrokon keresztül kell követni a vadat, ami komoly erõfeszítést kíván a kutyától
és a gazdájától egyaránt. A vérebezés, amellett, hogy sport, hobbi, komoly gazdasági haszna is
van. Giro az elmúlt vadászsze-

zonban hatmilliós értéket mentett
meg a vadgazdálkodó számára.
Rakk Tamás maximálisan támogatja Szabolcs munkáját. A fiatal vadász lelkiismeretesen dolgozik, a kutya jó adottságú, a feltételek pedig a Mátyás király
vadasparkban kiválóak, így minden együtt volt a sikerhez. A vadaskertben sokkal nagyobb a
vadsûrûség, mint máshol, mindig
akad egy-két sebzés, így a véreb
kellõ rutint tud szerezni. A közelmúltban kétnapos disznóhajtást
rendeztek egy 14 fõs nemzetközi
– arab, francia, német, osztrák,
svájci – alakulatnak. Az akcióban
205-ös terítéket produkáltak, ami
nemzetközi szinten is kimagasló
szám. Sajnos a vendégek elég
rosszul céloztak, 12 sebzésük is
volt, de Giro nem ismert elveszett vadat. Tervezi, hogy olyan
adóvevõt szereznek be, amellyel
a szemmel már nem látható kutya helyzetét könnyen meg lehet
határozni. Ez szintén segítheti a
minél gyorsabb keresést.
A hannoveri véreb hat éves.
Beszélgetõpartnereim úgy nyilatkoztak, hogy a sok munka miatt társat keresnek számára, aki
esetleg az utódja is lehet. Ezek a
kutyák 9–10 éves korukban izületesek lesznek, kiöregszenek
Azért is kell egy vérebtárs, mert
a fiatal kutya egy jól menõ idõsebbtõl nagyon sokat tanulhat.
A kertben aztán mindketten
kedvükre bizonyíthatnak.

Dianák találkozója Veszprémben
Nõi vadászklub alakult a megyében
Országos kezdeményezést követve Veszprém megyében is megalakult a vadászhölgy klub is.
A vadásznõk és a természetszeretõ asszonyok a kétheti beszélgetések mellett nagyon komoly célt
tûztek maguk elé: megváltoztatják az emberek kedvezõtlen megítélését a vadászatról.
Te lemerted lõni? – kérdik tõlem elhûlve azok, akik meghallják, hogy vadászom. Válaszul azt
kérdem én is tõlük: és te megmered enni? – meséli Egyed Erika
azok elõtt a hölgyek elõtt, akik a
Veszprém megyei Vadászhölgy
klub alakulására gyûltek össze a
Veszprém megyei Vadászkamara
dísztermébe. A résztvevõk többsége vadász-feleség, aki maga is
kitanulta, hogyan ejtsen el egy állatot, de akad köztük olyan is, aki
sosem fogott a kezébe fegyvert,
csak szereti a természetet, az erdõt, a vadakat, s ez vonzotta ide.
Egyed Erikát az október végén
megalakult Országos Magyar Vadászhölgy Klub alelnökévé választotta. Elsõ feladata az volt,
hogy életre hívja lakókörnyezetében is a nõi vadászklubot. Az alkalomból apró ünnepi mûsort is
kaptak a jelenlévõk. Rövid bevezetõjével rögtön a tárgyra tért, a
vadászhölgy klub elsõ és legfontosabb célja, hogy javítsanak a vadászat társadalmi megítélésén.
A felvilágosítást a gyermekeknél
kezdik, iskolákkal veszik fel a
kapcsolatot, hogy osztályfõnöki
órákon ismertessék velük, mirõl
is szól ma a vadászat Magyarországon. Mert nem az öldöklésrõl,
és nem a kéjvágyból való ölésrõl
szól, ahogy sokan még ma is hiszik. A vadászok vadgazdálko-

Egyed Erika

dást folytatnak, megtisztítják a
vadállományt a beteg, sérült állatoktól. Emellett segítik a hivatásos vadászok munkáját, tisztán és
rendben tartják az erdõt, figyelik
az állatokat és segítenek nekik
túlélni a zimankós telet, a forró
nyarat. Ötletként az is felmerült,
hogy a megyei vadásztársaságokhoz osztálykirándulás keretében
elhívnák a diákokat. A helyi saj-

tót is igyekeznek felkérni e feladatra, illetve egy-egy hasznos információ útján megszólítani. Az
Európai Unióban nagyobb támogatás és elismerés jut a vadászoknak, célunk, hogy az uniós csatlakozással mi is eljussunk ide – fogalmaz Egyed Erika, a Veszprém
megyei vadásznõk vezetõje.
Az alakuló ülésen Görög Gabriella vadász témájú festményeibõl és Seres Erzsébet saját festésû, az erdõ ihlette porcelánjaiból
láthattak rögtönzött kiállítást.
Mindkét mûvésznõ régebb óta ismerõs vadászkörökben. Görög
Gabriella tíz éve még vadat is ejtett, ma már inkább csak festi
õket. Seres Erzsébet sosem fogott
kezébe fegyvert, de tagja már korábbról a Vadászati Kulturális
Egyesületnek. Ahogy õ fogalmazott, az õ fegyvere az ecset, azzal
kapja le a természet csodáit, köztük a vadakat is. Az országos klub
üzenetét egy 26 éves vadásznõ,

Pelgrim

Sokan elfogadták a meghívást, így megalakult
a megyei Diana Vadászhölgy Klub

Bán Beatrix hozta el Veszprémbe, mely szerint a vadász hölgyek
minden megyében önálló klubként mûködjenek. Emellett a nagyobb vadászati megmozdulások
alkalmával évente 3–4 országos
rendezvényre is elvárják õket.
Elsõ alkalommal január 10-ére
az I. Diana Bálra, Budapestre a
Vajdahunyad Várába. A bál bevételébõl indítják majd útjukra
nõi vadászklubokat.
A Veszprém megyei vadászhölgyklub a felsorolt nemes és

komoly célokért való küzdés
mellett valóban klubként kíván
mûködni, tagjai számára kötetlen beszélgetéseket, eszmecseréket, filmvetítéseket, vadászati élménybeszámolókat, fegyverismereti gyakorlati órákat kíván
szervezni.
A Veszprém megyei vadászhölgyek minden hónap második
hétfõjén találkoznak majd délután három órától a vadászkamara veszprémi székházában.
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Amiért a harang szól
Nemcsak mint a Veszprém megyei Vadászkamara elnöke,
hanem mint egy megyei vadásztársaság elnöke is vallom,
meg kell kongatnunk a harangot a megyei gímszarvas állomány védelme érdekében – remélhetõleg még nem a vészharangot. De ha nem vizsgáljuk felül az évekkel ezelõtt meghozott döntéseinket, lehet, hogy harangszótól lesz hangos
Veszprém megye!
Igenis vallom, meggyõzõdésem, hogy a megyei szarvasállomány apasztása a továbbiakban már nem megengedett. Ha
nincs megállás, veszélybe kerülhet a megye egyes régióiban
élõ, ma még európai hírû gímállomány populáció.
Biztos, hogy a jövõben sokkal nagyobb gondossággal, odafigyeléssel kell meghatároznunk a korábban egy napra tervezett vadlétszám becsléseket, és ennek figyelembevételével
kell összeállítani az éves vadgazdálkodási terveket. Õszinte,
tiszta állapotokat kell teremtenünk magunk körül. Nem szabad, hogy az anyagi bevételek motiváljanak bennünket annak érdekében, hogy pozitív eredményekrõl számoljunk be
közgyûléseinken a tagságunk fele, akik egyébként megválasztottak bennünket különféle pozícióba. Mi vezetõk igenis
felelõsek vagyunk a vadgazdálkodásért! Túl kell lépnünk
minden olyan „számmisztikán” amely azt eredményezheti,
hogy elfogy, illetve teljesen átrendezõdik a megye gímszarvas
állománya. Biztos vagyok abban, ha így folytatjuk, hibát követünk el, lesznek területeink, ahol kongani fog az üresség.
Természetesen lesznek olyanok is, ahol továbbra is a terület
nagyságához igazodóan szinte kíméletlenül lehet lõni a vadat, a vadkárra való tekintettel.
A statisztikai számok mind mennyiségben, mind minõségben hûen mutatják a kialakult helyzetet. Drasztikusan nõ a
kilõtt középkorú egyedek aránya, és szinte változatlan az
öreg, vagy golyóérett egyedek aránya. És még egy nagyon
fontos tényezõ. Hol van a ténylegesen hullott, és hol van az
orvvadászat okozta állománykiesés?! Ha ezekrõl nem is akarunk tudomást venni, akkor is létezõ jelenség, sajnos egyre
növekvõ számban.
Tisztában vagyok vele, hogy általam elmondottak némi vihart kavarnak, talán lesznek olyanok is, akik nem tudnak
azonosulni vele. A vélemény egyéni, mely lehet vitaindítója,
felhívása annak, hogy tegyünk valamit a megyei gímszarvas
állomány, de ha kell, az országos gímszarvas állomány érdekében.
Bízom abban, hogy a megkérdezett társaságok szakmai vezetése õszintén kitárulkozik, és ha nem is mindenben, de
számtalan dologban osztja az általam kialakított véleményt.
Mielõtt még bárki azt hinné, hogy „háborúzni” akarunk, az
téved. Sokkal többet kell foglalkoznunk a megye vadgazdálkodásával, sokkal többet kell véleményt cserélnünk a napi
feladatainkról, problémáinkról. Nem kell félnünk a beismeréstõl sem, hogy valamit nem jól csináltunk. Még idõben vagyunk, javítsunk ezen!
Pap Gyula
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A szarvasvadászat a létet jelenti
Gondolnak a jövõjükre, ezért a
közelmúltban újították fel dabronyi vadászházukat a MarcalBitva-közi Vadásztársaság tagjai.
Hiába azonban a beruházás, ha
nem lesz szarvas, nincs vadászat,
s akkor nem lesz bevételük sem.
A Marcal-Bitva-közi Vadásztársaság 18 ezer hektáros területen gazdálkodik, amelynek az erdõsültsége 13 százalékos, tudtuk
meg Giczi András, fõvadásztól.
A társaság elnök Pap Gyula, vadászmestere Csõgör Gábor. A 82
tagjuk fele helybeli, a többiek az
egész Dunántúlról érkeztek. Évi
nyolc óra társadalmi munka kötelezõ, amelyben fõleg kerítést
építenek. Évente 15 hektárt kerítenek be.
Fõ vadfajuk a szarvas, a becslések szerint 240-es állományuk
van, amely nagyon jó genetikai
adottságokkal rendelkezik. Kárpáti jellegû bikák vannak a terülten, ennek a jellemzõje a millió
ág, a nagyon vastag rózsatõ, igen
gyakori farkasággal.
Az õzállomány 550, a disznóállomány 300 darabos. A területükön van egy majd 250 hektáros
disznóskertjük, ahol 60–70 darab
vaddisznó lehet. Az apróvadállomány kevés, nyúl szinte nincs a
területen, a fogoly, a fácán szerencsére feljövõben van. Éveken
keresztül foglalkoztak fácánneveléssel, de az idén befejezték,

Ilyen és ehhez hasonló 12 kiló fölötti bikák gyakran kerülnek terítékre
a Marcal-Bitva-közi Vadásztársaságnál

aminek gazdasági okai vannak, a
visszalövés 55–60 százalékos volt.
A nagyvad mellé kiegészítésként
kínálták a fácánvadászatokat, de
egyre ritkábban volt rá igény, elmaradtak az apróvadas csoportok is. Ráadásul az új szabály szerint a kilövés elõtt 30 nappal ki
kel engedni a fácánt, így a vadászatra már el is hagyja a területet.
Az éves kilövésük 600 darab
nagyvad, amelybõl 160 a szarvas,
200 a disznó, a többi pedig õz. Fácánból 300 darab körül esik. A vadásztársaság létét a szarvasvadászat jelenti, az éves árbevételük – 30 millió forint – felét ez teszi
ki. Ha a szeptember bejön, meg
tudják alapozni az évet, ha nem,
baj van. Idén nehéz helyzetbe ke-

rültek, mert a bõgés elõtt még ott
voltak a bikáik, de szeptemberre
elmentek, majd októberben viszszajöttek. A szárazsággal lehet
összefüggésben a vándorlás. Hiába hordták ki a vizet, nem tudták
megtartani õket, így a tervezett 40
bikából csak 18 esett. A többiekkel együtt az alacsony húsárak is
sújtják õket, a korábbi nyolcmilliós árbevétel mellett idén maximum négyre számíthatnak.
Ha csak ez az egy évük lenne
ilyen viszontagságos, kihevernék.
A Marcal-Bitva-közi Vadásztársaság tagjai azonban úgy érzik, a
jövõjük forog veszélyben. A vadászházukat – igen komoly anyagi
áldozatvállalás mellett – a szarvasvadászatokra alapozva újították

fel. Csakhogy az üzemtervi elõírások következtében drasztikusan apasztani kell a szarvasállományt, és ennek az erõteljes
belenyúlásnak a következtében
jelentõsen csökken és fiatalodik
az állomány. Az évente terítékre
hozott szarvasból 35–40 darab a
bika, amelynek a háromnegyede
érmes. Ez is azt jelzi, hogy kiváló
az állomány. De ez nem sokáig
lesz így.
A társaság évente együttesen
10 millió forint erdei-, és mezõgazdasági vadkárt fizet. Ha van
szarvas, ezt a kárt képesek kompenzálni, ezt eddig gond nélkül
megtettek. A fõvadász úgy vélte,
a vadállomány nagyságát nem fûnyíróelv-szerûen kellene meghatározni, hanem, területenként,
körzetenként. Ennek során figyelembe kellene venni minden körülményt. Ahol nincs keresnivalója a nagyvadnak, ott lõjék, ahol
élettere van, ahol tudják kompenzálni a vadkárt, ahol kiváló
genetikai tulajdonságokkal bír az
állomány, ott hagyják létezni.
Giczi András szerint a szarvasállományuk komoly természeti
értéket képvisel, amelyet meg
kellene õriznie az országnak, akár
magán-, akár állami tõke bevonásával. Erre aztán lehetne alapozni
a vadászturizmust, a minõségi vadászatot, amirõl olyan sokat beszélnek a szakemberek.

Tisztelet a szarvasnak
Ezelõtt három évvel volt 30 éves a
Döbrönte-váralja Vadásztársaság. A jeles ünnepet patinás környezetben, a döbröntei vadászházukban ünnepelte a 68 tagot
számláló egyesület.
A vadásztársaság 12 ezer hektárt bérel, s a területük az új va-

rodni, s 4–5 fogolycsapat is van a
területükön. Az egyesület 15 évig
foglalkozott intenzív fácántenyésztéssel, az évi kibocsátás
3000 darab volt, de az idén, értékesítési problémák miatt – egyelõre – befejezték. Õket is elérte
a minden társaságot érintõ kemé-

A társaság fõ bevételi forrása a nagyvad vadászat lett

dásztörvényt követõen sem csökkent. Az össz erdejük, a friss telepítésekkel együtt az ezer hektárt
sem éri el. A területüket meghatározza, hogy a Bakonyból futnak le patakok, erdõnyúlványok.
A korábban teljesen apróvadas
jellegû társaságnak mára a fõ
bevételi forrása a nagyvadvadászat lett, tudtuk meg dr. Zsédenyi Imrétõl, a vadásztársaság
elnökétõl, aki egyben a megyei
vadászkamara etikai bizottságának is az elnöke.
A hetvenes évek végén háromezer foglyot hálóztak be, ezer
nyulat adtak el élve, nagyvadjaik
viszont csak mutatóban voltak.
Ezzel szemben tavaly 70 szarvast
(24 bikát), 220 vaddisznót, és õzbõl is 200 fölött lõttek (70 bakot).
Az õzpopuláció rendkívül jó,
minden évben érmesek kerülnek
terítékre, bikából nem állnak
ilyen jól. Fõ bevételi forrásuk az
õz, amelyet április 15-tõl kezdve
több csoportban vadásztatnak.
Mára az apróvadállomány
drasztikusan lecsökkent. Tavaly
és az idén már vadásztak nyúlra,
de nem sikerült teljesíteni a fejenkénti egydarabos jogosultságot. A vadfácán elkezdett szapo-

nyebb gazdálkodás. A tagok csak
tíz bakot lõhetnek, a többit értékesíteniük kell és a bika kétharmad része is a külföldié.
Az éves vadkáruk mértéke
4–4,5 millió forint, ezt úgy tudják
tartanai, hogy nagyon kemény
vadkárelhárítást végeznek. A területük bérleti díja majd hárommillió forint. A költségvetésük 25
millió forint, ami az év végére
nullára jön ki. A vadhús ára
mélypontra süllyedt, ami milliós
bevételkiesést okozott. Szerinte
ilyen olcsón nem szabad továbbadni, inkább – bevizsgálás után –
a vadászok használják fel. A bevételi lehetõségük évek óta folyamatosan csökken, ennek következtében a társaság tartalékokkal
már nem rendelkezik. Az egyesület jelentõs vagyont mûködtet,
két vadászházat tart fenn, a vadgazdálkodási feladatok elvégzéséhez 110 hektár vadfölddel rendelkezik és három jármûvet használ. Négy fõállású alkalmazottnak biztosítanak megélhetési lehetõséget.
A kényszerhelyzetben, a jelentõs belépési összegek miatt növelték a taglétszámukat. Az elnök
megjegyezte, ilyen bevételi és ki-

adási oldal mellett nem lehet nyereségesen gazdálkodni. Õk is azzal tudják magukat a felszínen tartani, hogy a tagok nagyon jelentõs
társadalmi munkát végeznek.
Dr. Zsédenyi Imre úgy fogalmazott, hogy a vadlétszám bizonyos csökkentésével egyet tud érteni. Az nem lehet megoldás, ha
magas a vadállomány, s vadkárban pedig többet kifizetnek, mint
amennyi megtérül a vadhúsban
és a bérvadásztatásban. A korábbi egyensúly mára valóban felbomlott Olyan vadlétszámot kell
fenntartani, ami egyensúlyt teremt a vadásztársaság megélhetése, a vadkárok és a vadásztagok
elfogadható szórakozása között.
A megyei vadászkamara etikai
bizottságának az elnökeként
mindenkinek a felelõsségét megállapíthatónak véli, hogy a
szarvasállományt ilyen formában
kezdték lecsökkenteni. A vadászok nem adják meg a nemes
nagyvadnak járó tiszteletet. Nagy
hibának tartja, hogy tilalmi idõben is – igaz, külön engedéllyel –
lehet szarvasra vadászni, emiatt
egész évben nincs nyugalma. A
szarvasok szívesen fenn maradnak a Bakonyban, de az intenzív
vadászat miatt leszorítják a kisebb erdõkbe, mezõgazdasági területekre. A fõ élõhelyén állandóan üldözik. Másrészt az egyesületek is felhígultak, s akinek
van némi pénze, s elõször van
puska a kezében, azonnal szarvasbikával kezdi a vadászatát.
Egy kezdõ vadász ne lõje meg

élete bikáját! Ha lecsökken a
szarvasállomány, nagyon nehéz
lesz visszaállítani a szarvas iránti
tiszteletet. Mit lehet tenni? Amíg
elõ van írva, hogy ezt a mennyiséget le kell csökkenteni, addig
semmit. Amikor a becsült állomány dupláját lövik meg, arra
nem lehet mit mondani, helyes
úton halad a vadgazdálkodás.
Ráadásul ott vannak a vadkárok
is. Ez abszolút kényszerpálya.
A szarvasállomány mára teljesen
elfiatalodott. Ez a folyamat még
egy-két évig tarthat, aztán kell
húsz év, mire rendbe teszik a dolgokat. Az lesz a vége, hogy azok a
vadásztársaságok, amelyek távol
vannak a Bakonytól, el fogják veszíteni a fõ bevételi forrásukat.
Dr. Zsédenyi Imre úgy vélte, ennek a drasztikus beavatkozásnak
köszönhetõen is, a Kisalföld viszsza fog alakulni apróvadas élõhellyé, erre kell készülniük az itt
található társaságoknak.
Az elnök fontosnak tartotta,
hogy a vadásztársaságok, mint
egyesületek fennmaradjanak, de
az is látszik, a jelenlegi formájukban nem biztos, hogy sikerül ezeket megtartani. Ez egy olyan jelentõs civil fórum, ami jelentõs
kihatással van a környezetvédelemre is. Sajnálatosnak tartaná,
ha a vadásztársadalom teljesen
elanyagiasodna. Szeretné, ha a
jogi szabályozás, a vadászatot,
mint szórakozási lehetõséget elérhetõvé tenné az emberek számára, s a civil szervezetek tovább
tudnak mûködni.

Vadász-Horgász bolt
8500 Pápa, Szent László u. 8.
Tel./fax: 89/323-001

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
új esztendõt kívánunk
minden kedves vásárlónknak!
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A jövõjükért aggódnak
Nincsenek hurráoptimista hangulatban a Noszlopi Vadásztársaság tagjai. Úgy érzik, a fejük
felett viharfelhõk gyülekeznek, a
legkevesebb, hogy a 22-es csapdájában vannak.
A Noszlopi Vadásztársaság 7,2
ezer hektáron gazdálkodik, a tagjaik száma 49. A becsült vadállományuk létszáma, 370 õz, 230
szarvas, 100 disznó. A 2003–04-es
kilövési keretszámaikat a hatóság
megnövelte, a szarvast 35-tel, a
disznót 30-szal, az õzet 20-szal.
A vadásztársaságnál úgy tudják, a
vadkárok miatt történt mindez,
tájékoztatott Farkas Imre. A vadászmester elmondta, az éves kilövéseiket egyedül az õzbakból
sikerült teljesíteniük. Az õz 180
darabos volt, amelybõl 47 a bak,
amit terítékre is hoztak. A másik
két nagyvadnál nem állnak jól,
disznóból 180 a terv, de csak a fele valósult meg eddig. 160 szarvas
volt az elõírás, amelybõl 40 a bika, de csak 23 esett. Az õz és a
szarvas tarvad teljesítésével is a
felénél tartanak.
Ahogy a disznóállomány csökken, feljövõben van az apróvadállomány. 500 darabos a fácánállomány, a kilövési tervük 140,
280–300-ra becslik a nyulak számát, ebbõl 20 a terv. Két fogolycsaládjuk van, de õket pátyolgatják. A rókafüstölés szintén segítségére van az apróvadaknak.
Egyébként a ravaszdiakat intenzíven vadásszák, évi 100-at hoznak terítékre.
Az éves takarmányról maguk
gondoskodnak, teszik ezt a vadállomány megtartásáért, a kondíciójuk megõrzéséért. 40 hektár

vadföldet mûvelnek. Ezen felül
45 tonna kukoricát, 30 tonna silót
és lédús takarmányt, öt tonna
szálasat, valamint 3–4 tonna almát etetnek a vadjaikkal. A szárazság miatt 300 ezer liter vizet
hordtak ki a területre. Mindez
nagyon komoly kiadást jelent.
A társaság éves árbevétele 18
millió forint, a nagyobbik részét a
szarvasvadászat adja. Vadhúsból
2001-ben 10, ma viszont már csak
4,5 millió forintos bevételük keletkezett. A vadkáruk éves mértéke
6–7 millió forint között mozog, de
ezt eddig mindig tudták rendezni.
A területük erdõsültsége 25 százalékos, a telepített vadvédelmi kerítésük hossza 45 kilométer. Ezzel
szinte kiszorították a szarvast az
eredeti lakóhelyérõl a mezõgazdasági területekre, vagy rákényszerítik az elvándorlásra. Elismerik a jogos vadkárokat, ugyanakkor úgy érzik, egyes gazdák jócskán rájátszanak erre. A vendégszám folyamatosan apad, sajnálkozott Farkas Imre. A külföldiek
a vadászat elõtt pár nappal, minden különösebb indoklás nélkül
lemondják a megrendelést, amit
már nem lehet pótolni. 15 ével
ezelõtt tízezer DM volt egy tízkilós bika, ma pedig 5,2 ezer euro.
A vadászati árak lefele mozognak, köszönhetõen az éles versenynek. Ezzel szemben a költségek az ég fele szöknek. A vadásztársaságok mindegyike a létéért
küzd, s árban egymás alá ígérnek,
hogy legyen bevételük. Egyes vadásztársaságok a középkorú, ígéretes bikákat is meglövetik, tönkretéve a jövõt. Ezzel azonban a
saját és a másik sírját is ássák.

Egy szép teríték a közelmúltból. Remélik, nem csak emlék marad

A kieséseket kompenzálni kell.
Mindent el kell adniuk, mindent
le kell lövetniük a beesõ bérvadásszal, hogy bevételhez jussanak. Ennek következtében a saját
tagjaik kilövési keretszámai folyamatosan csökkennek. Elkerülhetetlennek tûnik a tagdíj emelése, amit a vadászoknak kell megszavazniuk. De hogy lehet elvárni, hogy igent mondjanak, amikor egyre kevesebb vadászati lehetõséget kapnak?! Ez a klasszikus 22-es csapdája.
A Marcal, a Somló-tája, és a
Noszlopi Vt. „háromszögben” lövik a megyében a legjobb bikákat. Ezeket a trófeanagyságok is
bizonyítják, nyomatékosított a
vadászmester. Az idei rekordjuk
egy 11,8 kilós bika, de pár éve,
még a Somló-tájával közös területen esett egy 260 pontos, 12,7
kilós bika, amely a világranglistán
az elsõ 15-ben található. Ezért
szerették volna, ha ez a génállo-

mány megmaradhatott volna, de
csírájában elfojtották a kezdeményezést, így marad a csökkentés.
Ebben a nehéz helyzetben az
lenne a kiút, ha a vadásztársaságok összefognának. Ehelyett inkább a széthúzás, az felaprózódás
a jellemzõ, ami pedig a nagyvadállomány további nagymértékû
lecsökkenését eredményezi. Ha a
vadászok nem fognak össze, ez a
nagyértékû szarvasállomány el
fog tûnni. Pedig tudni való, a
szarvas nélkül nincs élet.
A jövõ sem sok jót ígér. Tovább
sújtja a vadászatot, hogy a trófeák bekerülnek az áfakörbe. Ezt a
húsz százalékot ki fogja lenyelni:
a vadásztársaság, a vadász, avagy
a vadásztató iroda? Azt sem tudják, mi vár rájuk az EU csatlakozás nyomán. Abban bíznak, hogy
aki igazi, vérbeli vadász, arra
2007 után is szükség lesz, s vigyázzák a még megmaradt vadállományt.

A nadrágszíjat összébb kell húzni
Nincs túlszaporodott vadállomány a Rába-Marcal-közi Vadásztársaság területén, így a jelenlegi állapot szintentartásában érdekeltek.
Szarvas, disznó, õz, valami kis dám, ez jellemzõ a Rába-Marcal-közi
Vadásztársaság tízezer hektáros területére. Ez számokra lefordítva azt
jelenti, hogy a becsült vadállomány 200 gímszarvas, 300 darab õz, 150
vaddisznó. Dámszarvasból 15-16-ról tudnak, de ezek a szomszédos Vas
megyébõl jönnek át, vándorolnak, s az idén még egyet sem lõttek. Borbély Sándor, elnök, és Borsodi László, vadászmester elmondták, korábban a Rába ártere apróvadban rendkívül gazdag volt, de most szinte semmi sincs. 15 éve alig van nyúl, húsz hektáron 5-6-ot látni, jelenleg összesen mintegy száz van belõlük. A fácánt ezerre becslik, köszönhetõ annak, hogy hatodik éve fácánneveléssel foglalkoznak, s a ki nem
lõtt egyedek akklimatizálódtak. Jövõre azonban egy évet kihagynak,
hogy a madarak helye regenerálódjon. Egyébként a fácánnevelés nem
hoz a konyhára, tavaly veszteséges volt, idén talán megáll a nullszaldónál. Csak azért tartják, hogy lehessen vadászni rá.
Az éves tervük szerint 100-110 szarvast ejtenek el, amibõl 25-28 a bika. Az idén nem volt köztük aranyérmes trófeájú. Õzbõl 150-et lõnek,
köztük 45 bakot, de ebbõl sem akadt arany. Disznóból 170 a terv.
Egyébként pár éve még 300-at lõttek belõle, de az állomány mára
rendkívüli módon leapadt. Az idei kilövésekkel 120-nál tartanak. A
disznókárokon is látszik a csökkenés, az idén például a kukoricát nem
túrta ki. A vadászok kijelentették, a területen nincs túlszaporodott vadállomány, fõleg most, hogy a disznók száma radikálisan csökkent. Éppen ezért abban érdekeltek, hogy a jelenlegi szint minimálisan megmaradjon. Szerintük szakmai szelekcióval javítani kell a szarvasállomány
minõségén.

KOZMA & Társa
Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.
Pápa, Fõ u. 3.
Telefon/Fax: 89/324-345
– Komplex rendészeti tevékenység, vállalatok, intézmények õrzõ-védõ
feladatainak ellátása, rendezvény biztosítás.
– Vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése, szervizelése.
– Zártláncú videorendszerek.
– Beléptetõrendszerek munkaidõ nyilvántartással egybekötve.
– Biztonságvédelmi kockázatelemzés, veszteségforrás-kutatás,
helyzetértékelõ elemzések és védelmi tervek, szabályzatok készítése.
– Autóriasztók, elektronikus autóextrák.
– Pénzszállítás.
– Értékõrzés.
– Állandó 24 órás ügyelet.
– Szaktanácsadás.
– Munka és tûzvédelem.
– Magánnyomozás.
– Kutyás védelmi rendszerek tervezése, munkakutya-kiképzés
mesterkiképzõkkel.
– Takarítás (teljes körû szolgáltatással).

A tavalyi megyei rekorder bikát az osztrák Kurt Wilde lõtte

A gímállomány a kemenesi tömbhöz tartozik, zömmel mezõgazdasági terülten nõnek fel. Jellemzõ rájuk a világosbarna színárnyalat, a jó
súlyok. Az aszály miatt idén kisebbek voltak a trófeasúlyok a megszokottnál, így a tervhez képest hárommillió forintos árbevétel elmaradásuk van. A területük nyugati részén nincs természeteses vízfolyás, emiatt háromszázezer liter vizet hordtak ki a szentpéteri, gencsi határban
lévõ dagonyákba, de ez is kevésnek bizonyult. Pluszköltségben viszont
jelentõs tétel volt. Szintén hárommilliós kiesést okozott számukra vadhús alacsony ára. Emiatt az idei gazdálkodásuk vélhetõen veszteséges
lesz. Évi hatmillió forint a vadkár, amibõl négy az erdei, kettõ mezõgazdasági.
A nadrágszíjat összébb kell húzniuk, s a tartalékaikat élik fel. De a
nehézségeik a vadgazdálkodásban nem éreztethetik a hatásukat, a téli
takarmányozás biztosított. Ötven hektár vadföldet mûvelnek, amit lábon hagytak, legyen mit enniük a vadaknak. Egész évben etetnek azért
is, hogy a disznót az erdõben tartsák. Harmadik éve tápot adnak az
õzeknek, amit decemberben kezdenek kihordani. Ez látszik a trófeasúlyokon, tavaly például 10 darab 400 grammnál nagyobbat sikerült ejteni, az idei legnagyobb 540 grammos volt. A rekorder az a 600 grammos
bak, ami 32 centis szárhosszú, s 1995-ben lõttek a területükön.
A beruházásokra sajnos nem lesz pénz, pedig a jármûpark cserére
szorul, a vadászházat pedig fel kellene újítani. Ez utóbbi azért lenne
fontos, mert a vendégeik egyre igényesebbek, s nem szeretnék elveszteni õket, amikor ilyen nagy a konkurencia. Évi száz vendégük van, fõleg osztrákok, németek. Az árbevételük 20–22 millió forint, ezt jövõre
mindenképpen el kell érniük. Szerencsére a következõ szezonra az õzbakokat már eladták. Van egy jelentõs osztrák vendégük, aki négymillió forintért csomagot vesz, amelyben hat bika, öt bak, és korlátlan
disznó szerepel. Ez a pénz az éves induláshoz kellõ segítség. Egyébként
a vendégvadász még soha nem lõtte ki teljesen a keretét.
A tagjaik jelentõs társadalmi munkát végeznek, évi 8–10 kilométer
kerítést húznak ki, fõleg a fiatal telepítéseket védik. 15 magaslest építenek, ebbõl közel 200 áll már a területükön.

2003. december

A szakmaiság
domináljon
Megcsappant a vadállomány a Somlótája Vadásztársaság területén, ennek köszönhetõen a vadászati terveket nem minden esetben
fogják tudni teljesíteni.
Az 1997-es törvényi változás nyomán a Somlótája Vt. vadászható területe 9,6 ezer hektárra szûkült, amelyben az erdõsültség nagysága 14 százalékos. A társaságnak jelenleg 60 tagja van, tudtuk meg
Süle Árpád, fõvadásztól. Az éves költségvetésük 30 millió forint,
aminek a nagyobb része szarvasvadászatból származik. Vadkár
11–12 millió forint körül jelentkezik évente, eddig még rendezni
tudták. 100 hektáron intenzív vadföldmûvelést folytatnak, ahova
évi két-háromszor is vetnek a vaddisznó és a szarvas igényeinek
megfelelõen. A földmûvelésre, a takarmányozásra együtt 5,5 milliót fordítanak évente. Az erdõsültségükbõl tisztán látszik, ha ezt
nem tennék, a vad elmenne a területrõl.
A vadásztársaságnak az elmúlt években komoly feladatot jelentett a nagyvadállomány gyérítése. Öt évvel ezelõtt még 100–120 közötti számban lõtték a gímszarvast, az õzet és a vaddisznót is. 2001ben és 2002-ben viszont már 559 nagyvadat ejtettek. Az idei évben

Erre a trófeára a vendégvadász, a kísérõje, és az egész vadásztársaság is
büszke lehet

150 disznót, 200 õzet és 130 szarvast kívántak elejteni, de a szakhatóság az elõzõ évek adataira támaszkodva ezeket a kvótákat megemelte, disznóból hússzal, gímszarvasból negyvennel nõtt a keretszám.
Süle Árpád úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt éves magas darabszámokat az okozta, hogy tavalyelõtt 260, tavaly pedig 220 vaddisznót lõttek. Ezzel szemben az idénre csak 150-et terveztek, amibõl
végül 170 lett. De nekik lett igazuk, ugyanis a tél illetve az aszályos
tavasz a disznóállományt jelentõsen megtizedelte, így a tervhez képest csak 45 százalékos teljesítsen állnak. Az õz keretszámait hozni tudják, remélte, hogy a szarvasét is, de a bikával gondban vannak. A Somlótájánál úgy gondolják, az erdõfelügyelõség nyomására indult el ez a drasztikus apasztás. A vadásztársaságok pedig nem
úgy nyúltak a gímállományhoz, ahogy kellett volna. Ne a bikakilövés jelentse a megoldást, hanem a tarvadállomány csökkentése, így
sem lett volna olyan nagy a vadkár mértéke.
A fõvadász szerint a vadgazdálkodásnál kiindulási alap a gímállomány megõrzése. De erre húsz éve nincs törekvés! A becslésekkel az a probléma, hogy az ilyen pár ezer hektáros területen a szarvasok számát nem lehet pontosan behatárolni. Az ilyen becsléseket
60–70 ezer hektárra kellene vetíteni, akkorára, amekkora a vad
élõhelye. Süle Árpád megjegyezte, a szomszédos 4–6 vadásztársaság területén olyan genetikai állományú szarvasok élnek, amelyeket meg kellene õrizni. Kiváló jegyeket hordoznak magukon, amelyek könnyen felismerhetõk, a trófeáik is elkülönülnek a megye
más részén esett bikáitól. Éppen ezért volt rá próbálkozásuk, hogy
ezt a területet különös rendeltetésûvé minõsítsék, de az ötlet süket
fülekre talált.
Az a tapasztalatuk, hogy a bikaállomány az elmúlt két évben lecsökkent, megfiatalodott. Ennek oka is, hogy a vadásztársaságokat
gazdasági kényszer hajtja, a mûködési költségeket elõ kell teremteniük, s ezeket csak vadászattal lehet kitermelni. A tagság nem hajlandó többet áldozni a vadászatért, a magasabb tagdíj bevezetése
merész ötletnek tûnik. Amelyik társaság borotvaélen táncol, hozzányúl az idõsebb állományhoz, veszélyeztetve ezzel a saját jövõjét is.
Számukra nem a szakmai, sokkal inkább a gazdasági szempontok
az elsõdlegesek. A tavalyi, gödöllõi hivatásos vadászok konferenciáján felvetõdött, a hivatásos vadászok legyenek állami alkalmazottak, így kevésbé függnek a vadgazdálkodóktól. De ez is lekerült a
napirendrõl. A somlói trófeanagyságok is jelzik, hogy rossz irányt
követnek. Korábban nem volt ritka a 11 kiló feletti trófea. A vadásztársasági rekord is 11,68 (238,48 pont) amely két éve esett. Az
idei legnagyobb trófea viszont „csak” 10,5-es.
A Somlótájánál megpróbálnak odafigyelni a szakmaiságra. Ha
látnak 8–10 éves bikákat, nem hozzák terítékre, gondolnak a holnapra is. Aztán egy évvel késõbb már hiába várják ezeket, valahol
lelõtték õket. Így van értelme szakmáról beszélni?! Megoldást az
hozhatna, ha a társaságok az ügy érdekében egységesen összefognának, mert itt csak a vadászatra jogosultak tudnak – pontosabban
tudtak volna – tenni valamit. Süle Árpád szerint már elkéstek, ha
most azonnal befejezik a gímállomány apasztását, akkor is kell
négy év, mire a bikák újra Európa hírûek lesznek.
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Egységes fellépés szükséges

Vadászjegy érvényesítés

VADGAZDÁLKODÁSI
KONFERENCIA

A Vadászkürt elõzõ számában „Hogyan õrizhetjük meg vadászterületeinket?” címmel vitaindítót közöltünk. Felhívásunkra egy veszprémi
vadásztársunk fejtette ki a véleményét:
Mottó: Ha úgy látod, hogy a vadászok (vadászat) helyzete javul, valami fölött elsiklottál. (Crisholm)

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos
Magyar Vadászkamara által szervezett Vadgazdálkodók I.
Országos Konferenciájára gyûltek össze a vadászatra jogosultak képviselõi október 18-án, Gödöllõn. A rendezvényen a
vadászatra jogosultak több mint kétharmada vett részt. A
megjelenteket dr. Székely László, az OMVV választmányának elnöke, az OMVK. Sportvadász alelnöke köszöntötte.
Bevezetõjében kitért arra, hogy a rendezvény célja megkezdeni a felkészülést a 2007-ben induló új vadászati ciklusra, valamint a küszöbön álló EU-csatlakozásra. Az új vadászati törvény végrehajtásából eredõ konfliktusok alapvetõen rendezõdtek, a 10 éves üzemtervezési ciklus felénél tartanak a vadászatra jogosultak. Az érdekképviseleteknek a vadgazdálkodókkal együtt kell felkészülnie az eljövendõ változásokra. A
konferencia célja áttekinteni a közeljövõ prioritásait, megfogalmazni a világhírû magyar vadállomány megóvására, védelmére teendõ intézkedéseket, úgy, hogy ezzel együtt a vadászati lehetõségek megmaradjanak, esetleg bõvüljenek.

A több évtizedes és a közelmúlt érdeksérelmei szinte bele vannak
ágyazva a vadászat rendszerébe. A vadászati törvénytõl azt vártuk,
hogy a tisztázatlan helyzeteket megszünteti és azok szakmai alapokon
rendezhetõk lesznek. A végrehajtásért felelõs minisztérium a tapasztalatok szerint gyakran késve tudta a történéseket jól koordinálni.
A vadászati törvény a területek határmegállapítását a felek között
egyezség hiányában a vadászati jog kényszerhasznosítására vonatkozó
szabályai szerint – példátlan „túlhatalommal” felruházva – a vadászati
hatóság hatáskörébe utalta. A területhatárok megállapítása tárgyában
gyakran születtek a kis földtulajdonosok érdekeivel ellentétes döntések azáltal, hogy az állami területekkel közvetlenül határos földtulajdonosok területére az egybefüggõ, hatalmas állami területek képviselõi a szavazati fölényük birtokában rájelöltek (50+1%), és ezeket a határokat a hatóság jóváhagyta. Történt ez annak ellenére, hogy a kis területekkel rendelkezõ, saját földjeiken vadászni kívánó tulajdonosok is
ugyanolyan jogokkal felruházott és a törvénynek megfelelõ földtulajdonosi közösségeket, illetve vadászterületeket hoztak létre, melyekre
az állami területekkel rendelkezõk rájelöltek. A sérelmezett döntések
jogorvoslatára tulajdonképpen a területkijelölési folyamatok után csak
bírói úton nyílt lehetõség. A földtulajdoni közösségek megválasztott
képviselõit a törvény ugyanakkor nem hatalmazta fel a képviseleti jog
gyakorlásával, ami a jogorvoslati eljárást megnehezítette és késleltette.
A képviseleti jog törvényi szabályozására három évvel a vadászati törvény hatálybalépése után került sor. Megkésve kiadott végrehajtási
rendelet, földtulajdonosi akarattal ellentétes hatósági döntések, évekig
elhúzódó peres ügyek jellemezték a törvény végrehajtását. Az állami
területek kivételével a földtulajdonosi akarat az esetek döntõ részében
nem tudott érvényre jutni annak ellenére, hogy a vadászni kívánók legnagyobb része rendelkezik földtulajdonnal.
Változtatásra a 10 éves üzemtervi ciklus lejárta, 2007 után lesz lehetõség és az idõ nem vár. Nem halogatható a törvény szakszerû hatásvizsgálata annak érdekében, hogy az üzemtervi ciklus lejártáig a szükséges törvényi korrekciók megvalósulhassanak.
A törvény a vadászterületet rendeltetése szerint vadgazdálkodási
vagy különleges rendeltetésû kategóriákba sorolta. A jogosult kérelmére a miniszter által határozatban megállapított különleges rendeltetésû területbe sorolás befagyaszthatja a jelenlegi területhatárokat,
csorbíthatja az állami területekhez – hatósági akarattal – csatolt földek
tulajdonosainak érdekeit. Indokolt lenne felülvizsgálni a különleges
rendeltetésû területek státuszát, mert jelentõs részben olyan burkolt
érdeket képviselnek, melyek nem méltányolhatók.
A vadászterületek megõrzése érdekében elengedhetetlennek tartom a vadásztársadalom egységes fellépését. Az elõbbiekkel ugyanakkor azt kívántam érzékeltetni, hogy az egységes fellépés gátja a vadásztársadalmon belül húzódó törésvonal.
A három év múlva lejáró bérleti szerzõdések és az új területek létrehozásának problémáit a vadászkamarára és a vadászszövetségre támaszkodva a vadásztársadalom vélhetõen könnyebben oldja meg. A
vadászok meghatározó része földtulajdonnal is rendelkezik, ezért a vadászkamara és a szövetség segítségére a kis földtulajdonosi közösségek
hatékonyabb érdekérvényesítésében is szeretnénk számítani.
Horváth Gábor (8200 Veszprém, Nyerges u. 10/B)

Egy legfelsõbb bírósági ítélet margójára
Az elmúlt években nem kevesen éreztek úgy, hogy csakis õk hivatottak származási lapot kiadni, netán különbözõ teljesítményeket vizsgálni. Fordulni látszik a kocka. Változnak az idõk, változnak a jogosítványok. Ám a kutyások még mindig nem tudják, a jövõben kitõl
kapnak törzskönyvet, ki fogja megmondani, milyen minõsítésekkel mehetnek vadászatra kutyáikkal?
Idézet a bírósági ítéletbõl: „A 64/1998. (XII.31.) FVM-rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében ebfajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot hitelesen gyûjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni, csak tenyésztõ szervezet jogosult. ...Az alperes (MEOE) nem rendelkezik a jogszabályi elõírás szerinti tenyésztõ szervezetkénti elismeréssel, így
hiteles ebtörzskönyv vezetésére, származási lapok kiadására, teljesítményvizsgálat végzésére nem jogosult.”
Mint ismeretes, a Nemzetközi Kynológiai Szövetség (FCI) – változatlanul – kizárólag a Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületét
(MEOE) ismeri el magyarországi képviseletként, és az általa kiadott származási bizonyítványokat fogadja el tenyésztési dokumentumként.
Az FVM és az FCI tárgyalásai folyamatosak, kíváncsian várjuk a fejleményeket!

Készülünk a vadászbálra
Egyre nagyobb a híre és a
rangja a Veszprém megyei vadászkamara megyei vadászbáljának. A nagysikerû rendezvényre készülhetnek az érdeklõdõk.
A nagy nap 2004. január 17e, a vadászbál otthona ezúttal
is a jól bevált veszprémi Hemo
étterem lesz. A forgatókönyv
is hasonló módon alakul, mint

E tárgyban 2002-ben az APEH külön iránymutatást tett közzé, kiemelve abban az adó mértékével, annak a belföldi és az export-teljesítés esetén mutatkozó eltéréseivel összefüggõ legfontosabb
tudnivalókat. Jó tudni azonban, hogy ezek az elõírások módosultak: az általános forgalmi adóról
(ÁFA) szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. törvénynek ezeket a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról rendelkezõ 2002. évi XLII törvény 75. §-a 2003. január 1-i hatállyal megváltoztatta.
A könnyebb áttekintés érdekében a lenti táblázat bemutatja a lényegi változásokat.
Amint a táblázatból látható, nem változott a trófea elszámolásával, illetve a vadászathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos adó mértéke. Lényegesen módosult viszont az adó a vadgazdálkodási szolgáltatások, valamint a sport- és a szabadidõs vadászat tekintetében.

Apró-, nagyvadtrófea
Vadgazd. szolgáltatás
Sport- és szabadidõ vadászat
Kapcs. szolgáltatás
(szállás, étk., szem. száll.)

VADÁSZ

azt az elõzõ években megszokhattuk. A nagysikerû mûsor és
a szórakozás mellett lesz lehetõség arra is, hogy a természetvédõk, az erdészek, a vadgazdálkodók, a vadászok a fehér
asztal mellett eszmét cseréljenek egymással.
A megyei vadászbálra már
most lehet jelentkezni a kamara 88-422-298-as telefonján.

Hirdetés
Hirdetési rovatunkba
várjuk cégek, vállalkozások térítéses hirdetéseit.
A következõ számtól
elindítjuk az apróhirdetés rovatunkat, ahol

TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS

a vadászkamara tag-

SZJ, VTSZ szám:

jai tehetik közzé térí-

többféle
01.50.10.0
92.62.13.0
55.23.12.0
60.23.1

KÜRT

(Az érvényesítést nem csak személyesen lehet intézni, hanem
vadásztársukat, ismerõsüket is
megkérhetik rá.) Kérjük, hogy
amennyiben lakcímük idõközben megváltozott, ezt az érvényesítéskor szíveskedjenek közölni, ha a vadász másik megyébe költözött, vadászjegyét a területileg illetékes kamarai szervezetnél kell érvényesítenie!
A 2004. évi Vadászévkönyvet
az érvényesítéskor fogjuk átadni
Önöknek. A Vadászévkönyvet a
nem kamarai tagok darabonként
1250 forintos áron vásárolhatják
meg irodánkban.
Azok a vadásztársaink, akik a
jövõben nem kívánják megtartani kamarai tagságukat, a biztosítási kötvényt szíveskedjenek magukkal hozni. (A vadászjegyhez
csatolandó felelõsség- és balesetbiztosítást a 2004. 03. 01.–2005.
02. 28-áig tartozó idõszakra kell
megkötni!)
Baracskay Lajos
titkár

Új szelek a (vadász)kutyázásban

ÁFA elszámolása a vadászatban

Megnevezés:

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét, hogy a 2004/2005ös vadászévre szóló vadászjegyek
érvényesítésére az alábbiak szerint szíveskedjenek felkészülni.
A vadászjegy egyéni érvényesítése esetén, az ügyfélfogadás
2004. január 5-étõl: Hétfõ: 9–15
óráig; Szerda: 9–15 óráig; Péntek: 9–12 óráig. (December 23tól 2004. január 4-ig az iroda zárva tart.) Keddi és csütörtöki napokon kizárólag a vadásztársaságok csoportos érvényesítését
tudjuk végezni.
Költségek:
– a vadászjegy ára 6000 Ft
– a kötelezõ felelõsség- és balesetbiztosítás 1000 Ft/év (négy
évig garantáltan nem emelkedik
a kamarai tagok részére),
– a kamarai tagdíj 2000 Ft (A
70. életévüket betöltött vadászoknak nem kell fizetniük tagdíjat!)
Az érvényesítéshez szíveskedjenek magukkal hozni a vadászjegyet és az egyéni lõjegyzéket.

ÁFA kulcsa %:
2002. dec. 31-ig
2003. jan. 1-tõl
25 (export 0)
25
25

25 (export 0)
12
tárgyi adómentes

12

12

téses

hirdetéseiket

(fegyver, vadászkutya,
vadászati lehetõség,
stb.)

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

VADÁSZAT SZERVEZÉS
PANNON NIMRÓD Kft.
8200 Veszprém
Radnóti tér 2.

Egyéni és csoportos vadászatok szervezése belföldön

• gímszarvasra (bika, tarvad)
• dámszarvasra (bika, tarvad)
• õzre (bak, tarvad)
• vaddisznóra (kan, koca, süldõ)
Apróvad vadászati lehetõség!
Tel.: 88/44-33-00, 06-20/433-2094, 06-30/425-4595
E-mail: pannon-nimrod-kft@web.de
www.pannon-nimrod-kft.hu

