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A földtulajdonosi akarat érvényesült 

Interjú Gyôrffy Balázzsal

Ezüstös törzsû bükkerdô szé-
lén, verôfényes napsütésben ke-
rült sor a Hajag Vidéki Vadász-
társaság szervezésében az elsô, 
szezonnyitó Szent Hubertus 
szentmisére 2016. szeptember 
10-én.

Sabjanics Miklós herendi plé-
bános szentbeszédében Szent 
Hubertus életútját felidézve rá-
mutatott: a vadászok és az erdé-
szek védôszentje valós személy, 
de legendákkal övezett, ami arra 
utal, hogy tiszteletre érdemes-
nek, példaképnek tartották. 

Az utókor megbecsülését az-
zal vívta ki, hogy akart és tudott 
változtatni az életén, amikor 
nagypénteken, a tilalom ellené-
re vadászattal töltve az idôt egy 
szarvasbikát pillantott meg, 
amelynek agancsai között egy 
feszület fénylett. 

Ekkor egy égi hang szólt hoz-
zá: pokolra jut, ha nem tér meg 
és nem él ezen túl szent életet. 
Hubert komolyan vette az intést, 
és végül nagy tisztelettôl övezve, 
püspökként fejezte be életét. 

Ha tehát belátjuk eddigi hibáin-
kat, és pozitív irányba változunk, 
Isten kiegészíti törekvéseinket. 

A vad elejtése, az „ölés” pe-
dig soha nem öncélú, hiszen  
a vadat Isten táplálékul terem-
tette az ember számára, így  
a vele való felelôs gazdálkodás 
sem lehet bûn, feltéve hogy  
a vaddal tisztelettel, Isten ado-
mányaként bánunk.

A szentmise végén, az elbo-
csátó áldás után Léman Imre, 
a Hajag Vidéki Vadásztársaság 
elnöke köszönetét fejezte ki  
a szervezôk és a résztvevôk felé, 
Pap Gyula, a Veszprém Megyei 
Vadászkamara elnöke pedig re-
ményének adott hangot, hogy  
a területkialakítások és a ha-
szonbérleti szerzôdések meg-
kötése után a vadásztársadalom 
tagjai békejobbot nyújtanak egy-
másnak, és mindenki megtalálja 
a helyét a jövôre induló ciklus-
ban. Bátorítólag szólt az alul-
ról jövô kezdeményezésekrôl, 
amelyekre jó példa volt a mai 
esemény, aminek ötletgazdája, 
Eckert Zoltán a Bakony vadásza 
kitüntetést is átvehette.

Az esemény megrendezését 
a Hajag Vidéki Vadásztársa-
ság munkáján túl a VERGA 
Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.,  
a Bakonyerdô Erdészeti és 
Faipari Zrt., Csehbánya község 
önkormányzata, a Veszprém 
megyei Vadászkamara támo-
gatása és a Bakony Vadászkürt 
Egylet közremûködése tette le-
hetôvé.

A Hajag Vidéki Vadásztársa-
ság nem elôször kerül reflektor-
fénybe: az elsôk között kaptak 
gróf Nádasdy Ferenc emlék-
plakettet, 2011-ben Vadásztu-
risztikai Központot avattak Már-
kón, tavaly pedig Léman Imre 
elnök a Vadászkamara Aranyér-
me kitüntetést vehette át.

Szezonnyitó Csehbányán
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Évadzáró az Odvaskô Hotelben
A tavalyihoz hasonlóan idén is méltó kör-

nyezetben, az Odvaskô hotel vendégszere-
tetét élvezve került sor a megyei vadászka-
mara hagyományos évadzáró ünnepségére 
december 2-án. A Bakony Vadászkürt Egy-
let kürtszignáljai elhangzása után Pap Gyula 
megyei elnök köszöntötte a megjelenteket  
és a meghívott elôadókat, valamint ismertette 
az elhangzó elôadások témáját.

Takács Szabolcs kormánymegbízott elôa-
dásában átfogó képet adott az új vadgazdál-
kodási ciklus Veszprém megyei kezdetérôl. 
Visszatekintésében szólt a vadászterületek 
határaira vonatkozó hatósági ajánlásokról, 
amelyek célja az volt, hogy az új vadászterü-
leti határok jobban tükrözzék a birtokszerke-
zet változásait, tehát a földtulajdonosi akarat  
a hatóság által koordináltan jusson érvényre. 
Az ajánlások kedvezô fogadtatását jól jelzi, 
hogy mindösszesen három érvényes módo-
sító javaslat érkezett a vadászati hatósághoz. 

A vadászterületek határai nem léphetik át 
a tájegységi határokat, amik külsô határa 
esetünkben szinte száz százalékban a me-
gyehatárokhoz illeszkedik. Mint kiemelte: 
Veszprém az egyetlen megye, ahol decem-
ber 31-ig lezajlanak majd a földtulajdonosi 
gyûlések. A hátra lévô feladatok között szólt  
a haszonbérleti szerzôdések jóváhagyásáról 
és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba 
vételérôl, illetve a tájegységi tervek hatályba 
lépése után fél éven belül az üzemtervek jóvá-
hagyásra történô benyújtásáról. Jelezte, hogy 
minden jogosultnak rendelkezésére állnak, 
ha az ügymenettel kapcsolatban kérdésük 
merülne fel, de összeállítottak egy útmutatót 
a tudnivalókról, amit minden jogosult megka-
pott a kamarán keresztül.

Prof. Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, 
a Szent István Egyetem VadVilág Megôrzé-
si Intézetének igazgatója az elkövetkezendô 
húsz év Veszprém megyei tájegységi vadgaz-

dálkodásáról tartott elôadásában elöljáróban 
elmondta: azt a feladatot kapták a Földmû-
velésügyi Minisztériumtól, hogy értékeljék  
a nagyvadgazdálkodás helyzetét, és tegyenek 
javaslatot a gímszarvas, a dámszarvas, az ôz 
és a vaddisznó állományának kezelésére. 

A vaddisznó létszáma 1998-2014 között 
jelentôs mértékben nôtt, fôleg azokon a terü-
leteken, ahol a jelentett létszámnál kevesebb 
volt a terítékre került disznók száma. Jelenleg 
már az ország területének 95 százalékán ejte-
nek el vaddisznót. 

A dámszarvas elterjedési területe is a két-
szeresére nôtt, a gímszarvas esetében pedig 
megnehezíti a tisztánlátást a jelentett adatok 
néhol megkérdôjelezhetô hitelessége. Ez ter-
mészetesen a vadkár növekedésének irányá-
ban hat: az öt leginkább terhelt megyében  
a vadgazdálkodási bevételek 15-20 százalékát 
viszi el a vadkár. Az ebbôl adódó konfliktu-
sok megszûntetése vagy legalább a csök-
kentésük érdekében szükség van a nagyvad 
létszámának apasztására, tájegységenként 
eltérô mértékben. Mint rámutatott: a XXI. 
században nem lehet XIX. századi elvek men-
tén és eszközökkel vadgazdálkodni. A nôivar 
alulhasznosítása, a tartamosság hiánya veze-
tett oda, hogy most már éves szinten 300 000 
nagyvadat kell hasznosítani, az apróvaddal 
kapcsolatos tervezésnek pedig megkerülhe-
tetlen eleme a sok esetben elhanyagolt raga-
dozógazdálkodás. 

Veszprém megyében az eredetileg terve-
zett kettô helyett három tájegység került ki-
alakításra, mindegyikben közel azonos szá-
mú vadgazdálkodási egységgel. Az 1998-2014 
közötti létszám- és teríték, valamint trófea-
bírálati adatokon alapuló tájegységi tervek 
a könnyebb kezelhetôség kedvéért egységes 

Piros betûs ünnep
Lassan elmúlik az év, ilyenkor már az ünnepi készülôdés szövi át az ember gondolatait. Eszünkbe 

jut a régi karácsonyok hangulata, a gyermekkori emlékek. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy 
az ünnep olyan meghitt és békés legyen, amilyenre vágyunk.

Ugyanakkor az év vége a számvetés idôszaka is. Végiggondoljuk, mi is történt velünk a mögöttünk 
hagyott esztendôben, és egyben már tervezzük a jövôt is.

Vadásztársaim! Nem volt könnyû a magunk mögött hagyott idôszak! Ha visszatekintünk az elmúlt 
3-4 évre, túlzás nélkül állíthatjuk, olyan mennyiségû változás, esemény történt a vadászat, a vadgazdál-
kodás terén, amire az elmúlt három évtizedben nem volt példa! A teljesség igénye nélkül: ilyen például  
a fegyvertartás szabályainak a racionalizálása; a vadhús kezelésének és forgalmazásának ésszerûsítése;  
a vadászvizsga megszerzésének szigorítása; az orvvadászat megjelenése a Büntetô Törvénykönyvben. Idén 
ôsszel pedig a vadászkamarai törvényt is módosították. Mindegyik egy-egy mérföldkô az életünkben!

A folyamat megkoronázása az új vadászati törvény, amely a magyar vadgazdálkodást a következô 
húsz évre alapjaiban határozza meg. A törvény megteremtette és létrehozta az 52 vadászati tájegységet 
és azok vadgazdálkodással összefüggô szabályait. A vadgazdálkodással és a vadvédelemmel összefüggô 
feladatokat a tájegységi fôvadászok irányítják, ellenôrzik.

Mindezek ismeretében állítom: 2016-ban lezárult egy olyan folyamat, amely a vadászat, a vadgazdál-
kodás jogi helyzetét, egyáltalán a státusát teljesen új alapokra helyezte. Mindenki által ismert fordítás: 
„aki fát ültet, jövôt épít”! A mi esetünkben, az említett változások jelentik a jövô építését. Nekünk, 
vadászoknak, ez a legnagyobb ajándék.

Ugyanakkor ebben a gyorsan változó világban is álljunk meg egy percre! Térjünk vissza azokhoz  
az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában idônként a háttérbe szorultak. A karácsony  
hangulatában át kell, hogy értékelôdjenek a dolgaink. Szenteljünk idôt a szeretteinkre, a családunkra, 
mert az ô támogatásuk nélkül nem hódolhatnánk szenvedélyünknek! Márai Sándor találóan fogalmaz: 
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.” 

Töltekezzünk, gyûjtsünk erôt a következô évek kihívásaihoz! A jogszabályok csak keretet adnak  
a munkánkhoz, azt nekünk kell tartalommal megtöltenünk. Hiszem, hogy a nézeteltérések elsimulnak, 
a következô 20 éves ciklus kizárólag a megalapozott szakmai munkáról, a vadászat kiteljesedésrôl, 
sikereirôl szól majd. 

Fekete István írta: „Karácsony táján - a magányos szobák még magányosabbak (...), de az em-
lékek élôbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idôk és elmúlt barátok halk, puha ölelése.”  
Mi is minden pillanatban emlékezzünk arra, miért is választottuk a vadászatot! Az élményekre, amelyek 
életünk végéig elkísérnek. Ha minden írott és íratlan szabályt betartunk, ismét vadászati nagyhatalom 
lehet hazánk. És ennek érdekében mindenkinek van tennivalója.

Ne feledjük, az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Sokkal inkább a szívekben. 
Nekünk minden nap ünnep, amit az erdôn tölthetünk. Legyen benne részünk minél többször!

E gondolatok jegyében kívánok minden vadásztársnak meghitt, békés karácsonyt és vadászsikerek-
ben, élményekben gazdag új esztendôt!

                        Pap Gyula elnök

A vadgazdálkodásban zajló 
folyamatok sok tekintetben el-
választhatatlanok az agrárium  
más szereplôitôl, fôképp a szán-
tóföldi növénytermesztôkkel való 
békés egymás mellett élés kulcs-
fontosságú a hosszú távú boldo-
gulás szempontjából. Gyôrffy 
Balázst, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) elnökét 
errôl és az ágazatot érintô aktu-
alitásokról kérdeztük.

-Mostanára az ország túlnyomó 
részén végére ért a vadászterüle-
tek újjáalakulásának folyamata.  
Az Ön szûkebb pátriájában,  
Nemesgörzsönyben és a szomszé-
dos területeknél milyen változáso-
kat hoz az új üzemtervi ciklus?

Gy.B.: Veszprém megyében 
egyedülálló módon a Marcal-Völ-
gyi Sólyom Vadásztársaság  

és a szomszédos Takácsi-Ma-
lomsok Gerencementi Vadász-
társaság – mindkét vadásztár-
saság tagságának egyhangú 
támogatása mellett – létrehozta 
a Gerence-Marcal-völgyi Va-
dásztársaságok Érdekképvise-
leti Szövetségét, mint leendô 
vadászatra jogosultat az egye-
sült, immár csaknem 10 ezer 
hektáros vadászterületre.  
A Szövetség tagja két jogi sze- 

mély, a két korábbi vadásztársaság. 
A Szövetség mûködési rend-

szerének kidolgozása aprólékos, 
megfontolt munkát igényelt, de 
végül sikerült egységes szerkezet-
be foglalni, a törvényi elôírások 
maradéktalan betartása mellett.  
Az irányítást a két vadásztársaság-
ból azonos számban választott kül-
döttek végzik majd. Három hivatá-

sos vadászt kívánnak alkalmazni.
A két vadászterület kérésére 

a vadászati hatóság már a terü-
letek kijelölésekor egy terület-
ként határozta meg a korábban 
két különálló vadászterületet.  
A vadászterület vonatkozásában 
a földtulajdonosi gyûlést össze-
hívására szóló hirdetmény kifüg-
gesztését szabályosan elvégezték. 
Amennyiben a földtulajdonosi 
gyûlésen a szavazás pozitívan 
alakul a Szövetség számára, úgy 
2017. március 1-jén egy új vadgaz-
dálkodási korszak kezdôdhet  
a Gerence-Marcal völgyében.

-Mint a NAK elnökének, bi-
zonyára országos viszonylatban  
is van rálátása a haszonbérleti 
ciklusváltáshoz kötôdô történé-
sekre. Mennyiben különböznek  
a Veszprém megyei folyamatok  
az országos átlagtól?

Gy.B.: A Veszprém megyei fo-
lyamatok az országos átlaghoz 
hasonlóan alakulnak. Jelenleg 
körülbelül 1400 vadászterület van 
hazánkban, ezen a számon érdem-
ben nem változtatottak a megyei 
vadászati hatóságok 2016 elsô fél-
évében kiadott ajánlásai. 

A vadászterületek kialakítá-
sa kapcsán országos jelenség –  
ez következik a Vadászati tör-
vénybôl is –, hogy a földtulajdo-
nosi akarat érvényesült, mivel 
a hatóság ajánlásaihoz a tör-
vényben meghatározott módon 
módosító javaslatot lehetett be-
nyújtani, majd azt az egyeztetési 
folyamatok kapcsán a földtulaj-
donosok egymás érdekeinek fi-
gyelembevételével érvényesíthet-
ték. Ezt követôen a tulajdonosi 
gyûléseken a földtulajdonosok 

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)



A földtulajdonosi akarat érvényesült 
Interjú Gyôrffy Balázzsal

Elismerés a Kamarának

dönthetik el, hogy kivel szeretné-
nek haszonbérleti szerzôdést köt-
ni a vadászati jog hasznosítására. 
Országosan ezen tulajdonosi gyû-
lések több mint felét már megtar-
tották, és elôreláthatólag év végéig 
a gyûlések zöme lezajlik.

-Veszprém megye a vaddisz-
nó- és gímszarvas terítéke alapján  
a megyék közötti sorrend elsô 
harmadában foglal helyet, ugyan-
akkor ez igaz a vadkárok mér-
téke tekintetében is. Ön szerint 
jelenthet-e tartós, és minden érin-
tett számára kielégítô megoldást  
a nagyvadlétszám tervezett csök-
kentése? A vadászatra jogosultak 
is megtalálják majd így a számítá-
sukat?

Gy.B.: A Vadászati törvény 
szerint a vadászati jog gyakorlá-
sával, hasznosításával kapcsolatos 
kötelezettségeket és jogokat  
az erdôgazdálkodásra, a hal-
gazdálkodásra, a természetvé-
delemre, a vízgazdálkodásra,  
az állatvédelemre, az állategész-
ségügyre, az állattenyésztésre,  
a termôföld-hasznosításra, va-
lamint a növényvédelemre 
vonatkozó jogszabályok ren-
delkezéseivel összhangban kell al-
kalmazni. Azaz a vadgazdálkodásnak  

és vadászatnak ezen területek 
érdekeihez kell alkalmazkodnia, 
adott esetben a nagyvadállomány 
jelentôs csökkentésével.

Az FM az elmúlt évtizedek-
ben az elôbbi érdekek figyelembe  
vételével vezetett be egy nagyvad 
lelövési kvótarendszert. Ennek 
eredményeként jelentôsen, évi 
300 ezer példány fölé nôtt a nagy-
vadteríték, így talán stabilizálód-
tak a legkritikusabb területek 
nagyvadállományai. Egyértelmû 
azonban, hogy a vadkár miatt 
helyenként szélsôséges konflik-
tusokat csak helyileg hatékony 
állománycsökkentés alapozhatja 
meg. A hatékonyságot a vadhatás 
és a vadkár csökkenésében lehet 
mérni, amiben a vadászoknak 
nem csak saját, hanem a káro-
sultak szemszögébôl is látnia kell  
a problémák rendezéséhez szük-
séges beavatkozásokat. Sajnos 
Veszprém megye abba a csoport-
ba tartozik, amelyben a nagyvad-
állomány számos helyen túllépi  
a tûréshatárt.

-A vadász- és az agrárgazda-
sági kamara országos szerveze-
tei között bizonyára rendszeres 
a kapcsolattartás és a szakmai 
álláspontok egyeztetése. Milyen 
lehetôséget lát arra, hogy megyei 

szinten is erôsítsék az együttmû-
ködést?

Gy.B.: A Vadászati törvényt 
húsz évvel ezelôtt fogadta el  
az Országgyûlés. Az azóta bekö-
vetkezett változások indokolták, 
hogy egyes idejétmúltnak ren-
delkezéseit aktualizáljuk, kiegé-
szítsük. A módosítást széleskörû 
egyeztetés elôzte meg, tekintettel 
arra, hogy 2014-ben az OMVV,  
az OMVK, valamint a NAK is 
kezdeményezte a vadgazdálkodá-
si törvény módosítását. 

A módosítási javaslatot elôké-
szítô szervezetek kompromisszu-
mos javaslatai alapján az Országy-
gyûlés nagy többséggel fogadta el 
a jogszabályt. Ez jelzi az egyezte-
tés hatékonyságát. 

A munka napjainkban is foly-
tatódik, hiszen a törvény végre-
hajtási rendeletének megalkotása 
során szintén fontos, hogy a felek 
egyezségre jussanak. 

A mûhelymunkát a megyei 
szervezetek szintjén is folyamato-
san kell végezni, hiszen a tájegysé-
gi vadgazdálkodás keretein belül 
a felmerülô problémákra helyi 
szinten kell megoldást találni. 
Ezért rendszeresen konzultál-
ni kell a vadgazdálkodóknak és  
a földtulajdonosoknak.

(Folytatás a 1. oldalról)
A pápai vadásznapon, 2016. má-

jus 28-án több kitüntetés átadására 
került sor. 

A Hubertus Kereszt kitünte-
téseket Áldozó Tamás, Pápa vá-
ros polgármestere adta át az azt 
munkájukkal, életútjukkal kiér-
demlôknek, a Veszprém Megye 
Vadgazdálkodásért Emlékérmet 
Takács Szabolcs kormánymegbízott  
és Baracskay Lajos, a Veszprém 
Megyei Vadászkamara titkára  
adta át Bukta Mátyás részére.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara elnöksége az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet jóvá-
hagyásával, és a Veszprém Megyei 
Vadász Szövetség kezdeményezé-
sére ebben az évben Magyar Va-
dászatért érdeméremmel tüntette 
ki Gyôrffy Balázst, a Marcal-völgyi 
Sólyom Vt. tagját, aki elkötelezett 

a vadászati hagyományok, a vadá-
szati kultúra, az etikus vadászati 
módok alkalmazása tekintetében.

Óriási érdemei vannak a vadá-
szati törvény sikeres megalkotását 
és elfogadását illetôen. Ország- 
gyûlési képviselôként, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnö-
keként is képviselte a Veszprém 
megyei vadgazdálkodók érdekeit.  
A Minisztériummal, Kormányhi-
vatallal, érdek képviseleti szervek-
kel együttmûködve, példaértékû 
összefogás megteremtôje és része-
se volt.

A kitüntetést Pap Gyula  
az Országos Magyar Vadászkama-
ra sportvadász alelnöke és Veszp-
rém megyei Területi Szervezetének 
elnöke adta át.

A megnyitó ünnepség zárása-
ként ismét a Bakony Vadászkürt 

Egylet vette birtokba a színpadot, 
és a vadászindulók mellett egy ku-
riózumnak számító terítékszignál, 
a „Terítéken a bölény” is felhar-
sant.

A fôzôversenyen, összesen hu-
szonegy csapatban induló vadász-
társak igazán kitettek magukért, 
és nehéz helyzetbe hozták a bí-
rálatot végzô zsûritagokat, akik 
nevében Pap Gyula megyei elnök 
méltatta a megye vadászainak  
szakácstudományát. A fôdíjat  
a Verga Veszprémi Erdôgazdaság 
Zrt. és a Kislôdi Hunor Vadász-
társaság érdemelte ki.

Várpalotán a második Vadász 
gyermeknapon pedig Pap Gyula 
két vadásztársunknak adott át ki-
tüntetést: Sanda László a Hubertus 
Kereszt ezüst, míg Hegedûs Csaba 
az arany fokozatában részesült.

Kitüntetések a vadásznapokon
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Csak egy nappal patrónu-
sunk, Szent Hubertusz ünnepe 
után ismét összegyûltek a megye  
vadászai, ezúttal a Bakonyerdô 
Zrt. vendégszeretetének köszön-
hetôen, a II. Veszprém megyei 
Vadászkamarai Trófeaszemle al-
kalmából, 2016. november 4-én. 
Az emelkedett hangulatot maga 
a környezet is biztosította, a már 
hûvös, de még verôfényes ôszi idô 
tökéletesen egészítette ki a téli 
álomra forduló erdô látványát. 
Mint az másként nem is lehet, 
ezúttal is a Bakony Vadászkürt 
Egylet kürtszignáljai jelezték  
az esemény kezdetét a hubertlaki 
hivatásos vadász emlékhelynél.

Varga László, a Bakonyerdô 
Zrt. vezérigazgatója kiemelte,  
a vadászati szakszemélyzet  
a terület kiváló ismerôje, a vad 
fáradhatatlan figyelôje és gond-
viselôje. Idén sok munkát adott  
a Vtv. módosításainak hatályba  
lépése, a területkijelölésekkel 
kapcsolatos egyeztetések, így 
többek számára kérdéses volt  
a hivatásos vadászok sorsa is,  
de ez a kérdés is megnyugta-
tóan látszik rendezôdni. Mint  
elmondta: számít a szakszemély-
zet munkájára az elkerülhetetlen-
nek látszó szarvaslétszám-apasz-
tás szakszerû végrehajtásában is, 
hogy az erdészettel való súrlódá-
sok a minimálisra csökkenjenek. 
Jelentôs eseménynek nevezte  
a nyáron a Bakonyerdô szerve-
zésében lezajlott Hivatásos Va-
dászok Országos Szakmai Ver-
senyét, a jövôben ugyanakkor 
szükségesnek látszik a megyei 
válogató versenyek megtartása, 
ahol az erdôgazdaság ismét vál-
lalná a házigazda szerepét.

Schumacher István vezérigaz-
gató a Verga Zrt. képviseletében 
elôre gratulált az elismerésre 
érdemesített hivatásosoknak,  
a szakma lelkiismeretének nevez-
ve ôket, továbbá ô is fontos fel-
adatuknak tartja a szarvaslétszám 
olyan mértékben történô csökken-
tését, hogy az ne veszélyeztesse  
a tervszerû erdôgazdálkodást.

Mint Szekrényes Tamás, a Veszp-
rém megyei Vadászkamara hiva-
tásos vadász alelnöke megosz-
totta a hallgatósággal: az ország 
sok szegletében megfordult már 
munkája révén, de mindig jól esô 

érzéssel tér haza Veszprém me-
gyébe, ahol a Balaton-felvidék, 
a Tapolcai-medence, a Marcal 
völgye, a Bakony olyan változa-
tossággal gyönyörködteti az itt 
élôket, ami szinte példa nélküli 
más megyékben. Az elôzô nap, 
a Tihanyi-félsziget északi részén 
található Apáti-hegyen felavatott 
„Ôrtorony” kilátó nevérôl asszo-
ciálva úgy fogalmazott: a megye 
187 hivatásos vadásza is egy-egy 
ôrtornya, bástyája az ágazatnak.

Jánoska Ferenc, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdômér-
nöki Kar oktatási dékánhelyette-
se bevallotta: mindig sérti a fülét, 
amikor azt hallja, hogy valakik 
„hagyományteremtô” szándékkal 
szerveznek eseményeket, hiszen 
a hagyományokat nem kell meg-

teremteni, azok akkor lesznek, ha 
az alapítók életben tartják amit 
elkezdtek, és a széles közönség is 
magáénak érzi az eseményt. Mint 
rámutatott: a Veszprém megyei 
Vadászkamarai Trófeaszemle na-
gyon jó úton halad a hagyománnyá 
válás útján.

Mint azt némi öniróniával 
jegyezte meg, neki szinte min-
denrôl ugyanaz jut az eszébe: 
jelesül magyar vadászati hagyo-
mányaink, szokásaink, kifeje-
zéseink eredetének tisztázása,  
helyes használatuk népszerûsí-
tése, aminek igényét Fekete Ist-
ván már 1939-ben megfogalmazt 
a Böngészés címû írásában:

„Szomorú az, hogy bár mezô-
gazda késôbb lett a magyar, mint 
vadász, a mezôgazda munkájára 
szinte fölös számmal vannak ár-
nyalatfinom kifejezések, míg az ôsi 
magyar vadászkifejezések elporlad-
tak, mint azok, akik használták. 

Vannak ugyan tiszteletre méltó tö-
rekvések, melyek öreg szósírokat 
kutatnak, de ezek többnyire kismér-
tékben elôznek meg, és etimológiai 
kritika nem követte nyomon ôket. 
Pedig ennek legfôbb ideje lenne!  
A mûvelt »Nyugat« (?) úgyis  
azt hiszi, hogy minden kultúrát, 
tudást tôlük kaptunk, és nélkülük 
még nyereg alatt puhítanánk  
a »kaiserfleischt«, holott az igaz-
ság az, hogy még a nyelvünket is 
megrövidítették – nem maguknak 
ugyan, de az enyészetnek -, és mi 
jóhiszemû bámulással kotlottunk  
az idegen szavak kakukktojásain, ki 
is költöttük ôket, és csak most vesszük  
észre, hogy az édesgyerekek a fé-
szek szélére kerültek, ha ugyan le 
nem zuhantak a megsemmisülés 
bozótjába.”

Ennek a „másolásnak” egyik 
példája a Szent Hubertusz-legen-
da is, ami nem más, mint a szent 
Eustachius legenda átvétele. 

Természetesen nem kell el-
hagynunk emiatt Szent Huber-
tusz tiszteletét, de mivel vétkeik 
számosak, bátran beleszôhetjük 
imáinkba Árpád-házi Szent Im-
rét, aki Lengyelországban va-
dász-védôszentként is népszerû.

A köszöntô beszédek elhang-
zása után került sor az elisme-
rések átadására. A II. Veszprém 
megyei Vadászkamarai Trófea-
szemle alkalmából Hubertlaki 
Kereszt kitüntetést vehetett át 
Gyimóthy Kálmán (Döbrön-
tei Váralja Vt.), Kovács Sándor 
(Bakonyerdô Zrt.) és Novák Pé-
ter (Verga Zrt.). Nimród Érem 
kitüntetésben részesült: Peer 
László (Bakonyerdô Zrt.).

Az elismerések átadása után  
a vadászkamara és az állami er-

dôgazdaságok képviselôi közö-
sen helyezték el a megemlékezés 
koszorúját a kopjafánál, majd  
a huszárokelôpusztai vadászház-
nál folytatódott a program a tró-
feaszemle hivatalos megnyitójá-
val, ahol Pap Gyula, a Veszprém 
megyei Vadászkamara elnöke 
köszöntötte a megjelenteket  
az Elnökség, és Takács Szabolcs 
kormánymegbízott nevében. 
Büszkék lehetünk rá – emelte ki 
– hogy ebben a megyében vadász-
hatunk, ennek a kamarának va-
gyunk a tagjai, és ilyen trófeákat 
tudunk bemutatni. 

A megye 187 hivatásos vadásza 
derekasan kivette a részét a mun-
kából, a Veszprémben elejtett 
1300 gímszarvas és 1700 ôzbak 
mintegy fele kísért vadászaton 
került terítékre. 

A 27 aranyérmes, a 20 da-
rab 10 kilogrammot megha-
ladó tömegû gímtrófea a me-
gyék közötti versenyben biztos 
dobogós helyet jelent, ez pe-
dig nem sikerülhetett volna  
a hivatásosok áldozatos és szak-
szerû munkája nélkül.

Veszprém megyében eddig is 
fontosnak tartották a szaksze-
mélyzet erkölcsi elismerését, de 
minden jel arra mutat, hogy végre 
az anyagi megbecsülés kérdése is 
rendezôdni fog: jogszabályban 
lesz majd rögzítve a hivatásosok 
mindennemû járandósága. 

A tájegységi fôvadászok mun-
kája révén pedig számíthatnak 
szakmai tanácsadásra, támoga-
tására is. Végezetül megköszön-
te a szervezôk és közremûködôk 
munkáját, és reményét fejez-
te ki, hogy jövôre a Budapesti  
Erdôgazdaság Zrt. Uzsai Erdé-
szete is csatlakozik a kamara,  
a Bakonyerdô Zrt. és a Verga 
Zrt. kezdeményezéséhez. 

Pap Gyula a kiállított trófeák 
megtekintéséhez kellemes idôtöl-
tést és tartalmas eszmecserét kí-
vánva nyitotta meg a trófeaszemlét, 
ahol a megye minden szegletébôl 
összegyûjtött majd’ száz, fôként 
gímtrófea megtekintésére nyílott  
lehetôség, de mufloncsigákban, 
vadkanagyarakban, dámlapátok-
ban valamint ôzbaktrófeákban 
szintúgy lehetett gyönyörködni, és 
összegezni az év mögöttünk hagyott 
részének bôséges tapasztalatait.

A közbiztonság és a bûnmegelôzés területén kimagasló teljesít-
ményt nyújtó Veszprém megyei személyeknek és szervezetnek járó 
Komjáthy-díjat elsô alkalommal adták át 2016. április végén.

Az elismerést Veszprém Megyei Jogú Város és a Veszprém Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság azzal a céllal alapította, hogy kifejezzék  
köszönetüket mindazoknak, akik kimagaslóan járulnak hozzá a me-
gye közbiztonságának megôrzéséhez.

Az ORFK a Veszprém Megyei Rendôr-fôkapitányság teljesítményét 
2015-ben kivételesre értékelte, az önkormányzat felmérése szerint 
ugyanezt egy 5-ös skálán 4,5-ös átlagra pontozta.

A rendôrhatóság tevékenysége a civil szervezetek munkájával 
kiegészülve fejti ki hatását, így a Veszprém Megyei Vadászkamara  
a természetvédelem, a környezetvédelem és a vadvédelem területén 
nyújtott kiemelkedô teljesítményével járult hozzá a sikerhez, hatható-
san segítve a Veszprém Megyei Rendôr-fôkapitányság eredményeinek 
elérését. A díjat a kamara képviseletében Pap Gyula elnök vette át. 

Vadászkamarai Trófeaszemle

Erdész-Vadász Bál Meghívó
Kedves Vadásztársak! Sümegen, a Hotel Kapitányban 2017. január 
28-án (szombaton) megrendezésre kerül a „VI. Erdész - Vadász Bál”, 
a Veszprém Megyei Vadászkamara, a Bakonyerdô Zrt. és a Verga Zrt. 
közös rendezésében. A zenét az elmúlt évekhez hasonlóan a CHANGE 
PARTY & SHOW BAND szolgáltatja. Fellép Varga Feri és Balássy 
Betty! A belépôjegyek ára: 10 000 forint/fô. 
Jelentkezni a Veszprém Megyei Vadászkamara elérhetôségein lehet. 
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel látunk! A felvétel a legutóbbi vadászbálon készült.

FELHÍVÁS
Tisztelt Vadásztársak!

Az OMVK Veszprém megyei szervezetének Elnöksége azt  
a célt tûzte ki, hogy az új üzemtervi ciklus kezdetén készítsük el  
a Veszprém megyei Vadászati Almanach-ot.

A 2001-ben kiadott országos Vadászati Almanach-ot követôen 
több megyei Almanach került kiadásra, de a mi megyénkrôl  
ez idáig nem készült ilyen kiadvány.

A magyar államiság elmúlt 1000 esztendejében a mi szûken 
vett hazánk, a Bakony vadászati szempontból fontos szerepet ját-
szott. Bár a csodás Kárpátok vadregényes tája is hazánk része volt,  
de országunk vezetôi, királyai mégis a Bakonyba jártak vadász-
ni. Ezt bizonyítja számtalan írásos dokumentum és fennmaradt 
legenda is.

Fontos lenne ezen történelmi emlékek összegyûjtése,  
egy könyvbe rendezése és megjelentetése. 

Ha a mai megyénkénti teríték adatokat megnézzük, látható, 
hogy szûkebb hazánk ma is az elsôk között van. Ha a vadászati 
közélet területén szemlélôdünk, Veszprém megyét itt is az elsôk 
között emlegetik. Ha csak a fenti néhány példát vesszük, már  
az elsôk között el kellett volna készítenünk ezt a kiadványt. 

De ha most van itt ennek az ideje, hát készítsük el most, mert 
tartozunk ezzel az utódainknak, az utókornak. Legyen ez mind-
annyiunk szívügye itt a Bakonyban és annak környékén!

Tisztelt Vadásztársak!
Az eredményes, lelkünket megérintô vadászathoz sok alázat, 

tisztelet, gondos elôkészítés és nem utolsó sorban anyagi áldozat 
is szükséges. A szóban forgó kiadvány megjelenésének már évek-
kel ezelôtt is az volt az akadálya, hogy nincs rá elegendô forrás.  
Most arról az oldalról szeretnénk megközelíteni a dolgot, hogy 
legyen ez egy közös ügy, és vállaljon belôle mindenki valamit.  
A legkevesebb, hogy valaki részese legyen ennek, az, hogy a költ-
ségek egy részét magára vállalja. Ezzel természetesen a könyv egy 
példányát is megkapja.

A gyakorlati kivitelezés úgy történne, hogy a vadászatra jogo-
sultak vadászonként 2500 Ft-tal támogatják a megjelenést, ami-
ért vadászonként egy példányt kapnak. A társaságba nem tartozó  
vadászok pedig a vadászjegyek kiváltásakor csekket kapnak, amin 
2500 Ft-ot postán befizetve támogathatják a kiadvány megjelené-
sét és a megjelenést követôen szintén megkapják az ôket megilletô 
példányt.
Kérjük megértô és nagylelkû támogatásotokat!
A Szerkesztô Bizottság tagjai
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Hivatásos vadászok versenye
Veszprém megye ismét or-

szágos rendezvénynek adott 
otthont: a hivatásos vadászok 
országos szakmai versenyét az 
OMVK és a Bakonyerdô Zrt. 
rendezte június 16-17-én. 

A minden második évben 
megszervezett rendezvény nem 
csupán megmérettetés, hanem 
közösségi esemény, szakmai 
program is egyben. 

A versengés megkezdése 
elôtt a gyenesdiási lôtéren Pap 
Gyula megyei kamarai elnök 
üdvözölte az egybegyûlteket, 
külön örömét fejezve ki, amiért 
az egykor Veszprém megyéhez 
tartozó területen országos je-
lentôségû esemény lebonyolí-
tására nyílt lehetôség. A Ba-
konyerdô Zrt. képviseletében  
Horváth Iván vezérigazgató-he-
lyettes köszöntötte a vadôrö-
ket az 53 éve mûködô lôtéren. 
Keczeli Zoltán lôtérvezetô is-
mertette az egyes feladatokat, 

amelyek összeállítása során 
arra törekedtek, hogy az apró-
vadas illetve nagyvadas jellegû 
vadászterületeket kezelô hi-
vatásos vadászok lôkészségét 
is egyformán próbára tegyék. 
Ennek megfelelôen gyorsított 
koronglövészetben, futóvad- és 
„bukó nyúl” lövészetben, vala-
mint pontlövészetben kellett 
helytállni.

Dr. Jámbor László, az OMVK 
elnöke emlékeztetett arra, hogy 
a vadászkamara elnöksége  
a 2014-es tisztújítás után egy 
rövidtávú programban kü-
lön célként fogalmazta meg 
a hivatásos vadászok erkölcsi  
és anyagi megbecsülésének meg-
erôsítését. Tette ezt azért, mert 
az érdekképviselet meggyôzô-
dése, hogy az ô kezükben van  
a magyar vadgazdálkodás jövôje, 
ôk a letéteményesei a minôségi 
munkának. Mint fogalmazott, 
a 2015-ben módosított Vadá-

szati törvény szavatolja, hogy a 
következô években a vadôrök 
munkakörülményei jelentôsen 
javuljanak. 

A sokrétû feladatok között sze-
repelt többek között, a 100 kér-
désbôl álló tesztlap, a vadnyomok 
és koponyák valamint lágyszárú 
növények azonosítása, magas-
les-javítás és a vendégkísérési fel-
adatban egy szimulált cserkelés.

A kétnapos, embert próbáló 
versengés végén az alábbi indu-
lók állhattak dobogóra:

1.  Róka Bence
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Tiszavasvári Szikra Vt.
2. Pintér Dávid   Pest megye 
 Ipolyerdô Zrt.
3. Kuslits István ifj   
 Gyôr-Moson-Sopron megye
 TAEG Zrt.

Felkészültségükhöz, teljesít-
ményükhöz szívbôl gratulálunk!

A 2016-os esztendô jelentôs 
terhet rótt a vadászati ható-
ságra: ajánlásokat tettek közzé  
a vadászterületek új határaira 
vonatkozóan, és elkezdték a felké-
szülést az új üzemtervi ciklusra. 
Takács Szabolcs kormánymegbí-
zottat a hatóság elôtt álló felada-
tokról kérdeztük.

-A Veszprém megyében tíz évvel 
ezelôtt lezajlott eseményekhez ké-
pest hogyan látja: gördülékenyeb-
ben zajlott idén a vadászterületek 
újjáalakulása? Mennyiben váltotta 
be az új szabályozás a hozzá fûzött 
reményeket e téren?

T.Sz.: A tíz évvel ezelôtti 
vadgazdálkodási ciklusváltásról 
vannak ugyan, de nem a maihoz 
hasonló közvetlen tapasztalata-
im, ugyanakkor kollégáim tájé-
koztatása és a rendelkezésemre 
álló adatok alapján úgy ítéltem 
meg, hogy 2016-ban gördüléke-
nyebben történt a vadászterüle-
tek újraalakítása. Ha azt tekint-
jük, hogy meddig tart a folyamat, 
amelyben jelenleg a vadászatra 
jogosultak nyilvántartásba véte-
le van soron, akkor lehet, hogy 
nincs látványos különbség, de – 
köszönhetôen az új eljárási sza-
bályoknak – sokkal átláthatób-
ban és közérthetôbb szabályok 
alapján történik az átállás. Nagy 
elônye az új szabályozásnak, hogy  
az új vadászterületek kialakítására  
a vadászati hatóság fektethette 
le ajánlás formájában a kiindu-
lási alapot, amelyben azonban 
lehetôség szerint beépítésre ke-
rültek a földtulajdonosi érdekek  

és szándékok. Az elvégzett mun-
kát minôsíti, hogy a tíz évvel 
ezelôtti állapottal szemben, most 
egyetlenegy jogorvoslati eljárást 
sem kezdeményeztek a területki-
jelölô határozatainkkal szemben.

-Sokakat foglalkoztat a mínusz-
pontok szankcionálásának kérdé-
se. A trófeabírálat során milyen 
gyakran találkoznak szakszerûtlen 
elejtésekkel?

T.Sz.: Abban talán minden-
ki egyetért, hogy nem volt sze-
rencsés a szankciók eltörlése  
és ez erôsen hozzájárult a trófeás 
vadállomány folyamatos elfiata-
lodásához. A trófeabírálat során 
az tapasztalható, hogy durva kö-
zelítéssel, mintegy 10 százalék 
körül mozog most már több éve  
a mínuszpontos trófeák aránya,  
de ebben vadgazdálkodónként 
szignifikáns eltérést lehet kimutat-
ni. Komoly probléma, hogy amíg 
létezett a szankcionálás, addig -3 
pontos trófeát szinte egyáltalán 
nem kellett bírálni. Most viszont 
rendszeresen megjelennek, pedig 
esetleg ezen trófeák viselôi lehet-
nének azon az egyedek, amelyek 
golyóérettségi korig meghagyva, 
biztosíthatnák Magyarország 
folyamatos elôkelô pozícióját  
a különbözô trófea világranglisták 
élmezônyében.

-A vadászati hatóság már jól is-
mert szakemberein kívül jövôre új 
szereplôk jelennek meg a vadgaz-
dálkodás körül: az FM-hez tarto-
zó tájegységi fôvadászok, akikkel 
számos területen kell majd együtt-
mûködnie a Kormányhivatalnak. 
Hogyan hangolják majd össze  

a vadászati hatóság és a tájegységi 
fôvadászok munkáját?

T.Sz.: A döntés a tájegységi 
fôvadászi pozíció létrehozásáról  
és az általuk elvégzendô fô felada-
tokról megszületett. A szervezet 
felállítása jelenleg folyamatban 
van. A Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal nyitott az együttmû-
ködésre.

-Tervezik, hogy a vadászatot 
érintô jogalkotás során, az egyez-
tetési folyamatban szerepet kap  
a Veszprém megyei Területi 
Vadgazdálkodási Tanács is?

T.Sz.: A vadászati hatóság ko-
ordinálásával mûködô területi 
vadgazdálkodási tanács személyi 
összetétele úgy lett összeállítva, 
hogy olyan szakmai-szellemi tôke 
álljon rendelkezésre, amely biz-
tosítja a vadgazdálkodást érintô 
stratégiai jellegû kérdések kellô 
alaposságú megválaszolását a he-
lyi sajátosságok szem elôtt tartá-
sával. A jogalkotási folyamatban 
történô részvétel véleményezés 
formájában már jelenleg is létezô 
gyakorlat, például a vadgazdál-
kodási tájegységek kialakítása, 
illetve a tájegységi tervek kidol-
gozása során ki lett kérve a tanács 
tagjainak véleménye.

-Az Erdôtörvény tervezett mó-
dosítása szerint „vadkárelhárítási 
célból erdei kerítés csak abban  
az esetben létesíthetô, ha a vadá-
szati hatóság állásfoglalása alap-
ján az erdôtelepítés, erdôfelújítás 
védelme a vadállomány apasztá-
sával, vagy más vadkár-elhárítá-
si módszerrel nem biztosítható”. 
Egyetért a tervezett szabályozással? 
Csökkentheti ez érdemben az erdei 
kerítések létesítésének ütemét?

T.Sz.: A jelenleg hatályos Er-
dôtörvény végrehajtását szolgáló 
153/2009.(XI.13.) FVM rendelet 
4.§ (2) bekezdés már évek óta 
tartalmazza a fenti szabályozást, 
amelyet alkalmaz is az erdészeti 
hatóság az eljárása során. Mivel  
a jelenlegi nagyvad létszám 
mellett a vadászatra jogosultak 
általában nem merik felelôsség-
gel felvállalni, hogy hatékonyan  
megvédjék az erdôsítéseket kerí-
tés építése nélkül, ezért a terve-
zett kerítések szinte minden eset-
ben meg is épülnek. Arra azért 
igyekszik odafigyelni a vadászati 
hatóság, hogy ezek a kerítések 
úgy épüljenek, hogy kikerülhetôk 
legyenek, és közöttük biztosítva 
legyen a vad szabad mozgása.

Hogy újra az élvonalba tartozzunk

szempontrendszer szerint, egységes 
szerkezetben készültek. A tervezés 
során pedig törekedtek a konkrét, 
számszerûsíthetô javaslatok megfo-
galmazására.

Pap Gyula elnök a Veszprém 
megyei Vadászkamara elmúlt évi 
tevékenységét bemutatva és érté-
kelve szólt a három helyszínen meg-
rendezett vadásznapokról (köztük  
az országosan is egyedülálló vár-
palotai Vadász-gyereknapról),  
a szervezeti életrôl, a hivatásos va-
dászok továbbképzésérôl, a vadász- 
és vadhúsvizsgáló tanfolyamokról, 
a vadászkamarai trófeaszemlérôl, 
valamint a sikeres szereplésrôl 
az Országos Vizsla Fôversenyen. 
Veszprém megye továbbá országos 
rendezvénynek is otthont adott: 

nálunk rendezték meg a hivatásos 
vadászok versenyét, jövôre pedig 
megyei hivatásos vadász versenyt 
rendezünk, aminek a Bakonyerdô 
Zrt. lesz a házigazdája. Az egye-
dülállóan gazdag programkínálat 
mellett az sem elhanyagolható 
szempont, hogy a kamara minden 
választott tisztségviselôje társadal-
mi munkában látja el funkcióját. 
Az országos szervezet tervei között 
említette a Vadgazdálkodási Alap 
létrehozását, a feladatarányos fi-
nanszírozás megvalósítását a me-
gyei szervezetek között, valamint  
az elektronikus beírókönyv megva-
lósításának elôkészítése.

Az elôadások végeztével ke-
rült sor az elismerések átadására:  
a Hubertusz Kereszt arany foko-
zatát kapta Nagy Zoltán, Nimród 

érem kitüntetésben részesült Bab-
ják Tamás és Dr. Simon Attila,  
a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. vezérigazgatója. 

Veszprém Megye Vadgazdál-
kodásáért emlékérem kitüntetést 
vehetett át Markó János, a Bakony 
Vadásza 2016 kitüntetésben része-
sült Borbély Sándor. Gróf Nádas-
dy Ferenc Emlékplakettet kapott  
a Herteledy Vadásztársaság.

A Vadászkamara Aranyérmét 
vehette át Takács Szabolcs Veszp-
rém megyei kormánymegbízott,  
a Kormányhivatal élén a vadász-
területek kialakítása terén végzett 
munkájáért.

Az elismerések átadása után 
Máhl Ferenc vadásztársunk, a me-
gyei kamara elnökségi tagja felhí-
vást tett közzé a Veszprém megyei 
Vadászati Almanach elkészítése  
és a finanszírozás megvalósítása  
témájában, amit remélhetôleg fon-
tosságának megfelelôen támogat-
nak majd a megye vadászai.

A tartalmas évadzáró hivatalos 
része ezzel véget ért, a továbbiakban 
kötetlen eszmecsere vette kezdetét  
a fehér asztal mellett. Legközelebb 
január 28-án, Sümegen találkozunk,  
az Erdész-Vadász Bálon!

Évadzáró az Odvaskô Hotelben
(Folytatás a 1. oldalról)

A fotó forrása: Erdô-Mezô Online - www.erdo-mezo.hu

Markó János átveszi a Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért emlékérmet.

Aktív kamarai élet

Hogy hogyan értékeljük a me-
gye vadászati közösségi életét,  
az érdekképviselet munkáját a sa-
ját szemszögünkbôl nézve, az csak 
az érme egyik oldala. De hogyan 
látnak bennünket „kívülrôl”?  
Errôl kérdeztük dr. Jámbor Lász-
lót, az Országos Magyar Vadász-
kamara elnökét.

- A Veszprém megyei Vadász-
kamara – és vele együtt a va-
dászközösség – ugyancsak aktív: 
évente több szakmai és civilek-
nek szóló rendezvényt szerveznek  
megyeszerte, alulról jövô kezdemé-
nyezések is láttak itt napvilágot. 
Miért aktívabbak errefelé a vadá-
szok, mint más országrészekben?

- A Veszprém megyei vadászok 
valóban az élen járnak aktivi-
tásban. Hogy miért? Több mint 
valószínû, hogy a sportvadászok, 
hivatásos vadászok, vadászatra 
jogosultak, az érdekképviselet és 
annak vezetôi megtalálták a közös 
hangot, és fölismerték azt, hogy ha 
együtt dolgoznak, az hosszú távon 
mindenki javát szolgálja.

- Az utóbbi években az OMVK 
a korábbinál nagyobb hangsúlyt 
fektet a kommunikációra, a gyors 
és hiteles tájékoztatásra, legyen 
szó akár a vadásztársakról, akár 
a civilekrôl. Országos viszonylat-
ban, más megyékhez képest ho-
gyan értékeli a Veszprém megyei 
Területi Szervezet ez irányú tevé-
kenységét?

- Mind a sajtókapcsolatok, mind 
a vadászokkal való kapcsolattartás 
terén sok megye elé példaként ál-
lítható, ahogy a veszprémi kollégák 
dolgoznak. A rendszeres megjele-
nések a megyei médiában – ame-

lyeknek záloga az újságírókkal ki-
alakított partneri kapcsolat – épp 
annyira fontosak, mint az, hogy  
a kamarai tagok mindig megta-
lálják az ôket érintô friss, aktuális 
információkat a vmvk.hu-n. El kell 
ismernünk, hogy a honlap megje-
lenése már nem számít korszerû-
nek. Ezen viszont változtatunk:  
a várhatóan jövô tavasszal induló 
új, egységes, országos vadászka-
marai honlap megyei aloldalain – 
így a veszprémin is – a jelenleginél 
sokkal átláthatóbban találják meg 
a vadásztársak az ôket érdeklô 
anyagokat.

- Ön egy állami erdôgazda-
ság, a TAEG Zrt. vezérigazga-
tójaként nem csak a vadászati 
érdekképviseletek oldaláról lát 
rá az erdészetek és a megyei va-
dászkamarák együttmûködésére.  
A Veszprém megyei Területi  
Szervezet és a VERGA Zrt. illet-
ve a Bakonyerdô Zrt. viszonya  
hasonló az ország más régióiban 
tapasztaltakhoz, vagy vannak  
kifejezetten helyi sajátosságai?

- Elöljáróban el kell monda-
nom, hogy a kezdetektôl fogva 
támogatom az erdôgazdaságok  
és a kamara együttmûködését, 
ezzel ugyanis az érdekképviselet 
csakis nyerhet. Építenünk kell 
az erdészetek szakmai tudására, 
tapasztalataira. Itt emelem ki, 
hogy az erdôgazdaságok szintén 
az OMVK stratégiai partnerei  
a Földmûvelésügyi Minisztérium,  
a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra, az Országos Erdészeti Egye-
sület és a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
mellett. Megítélésem szerint az or-
szágban majdnem minden megyé-
ben kiegyensúlyozott a kapcsolat  
a kamarák és az állami erdészetek 
között.

Mindezzel együtt állíthatom, 
hogy a két Veszprém megyei er-
dôgazdaság kiemelten jó viszonyt 
ápol a kamarával, ami viszont is 
igaz. Ezt támasztja alá például 
az, hogy a hivatásos vadászok hu-

bertlaki emlékhelyét és az ehhez 
kapcsolódó, vadôröknek adomá-
nyozható Hubertlaki Keresztet is  
a két céggel közösen hozta létre  
a vadászkamara, vagy éppen az, 
hogy a Hivatásos Vadászok Orszá-
gos Szakmai Versenyének 2016-ban  
a Bakonyerdô Zrt. adott otthont.

- Ha már együttmûködés:  
ez igen szoros a megyei kamara 
és a rendôrség illetve a polgárôr-
ség között. Mennyiben jellemzô  
a hasonló, közös orvvadászat vagy 
éppen falopás elleni fellépés más 
megyékre?

- A törekvés a közös fellépés-
re mindenképp jellemzô, vannak 
hasonlóan jó kapcsolatot ápoló 
megyék – például a szomszédos 
Gyôr-Moson-Sopron megye – bár 
az eredményesség különbözô okok 
miatt sokhelyütt sajnos külön-
bözô. Akárhogy is, mindenképp 
cél, hogy ezen a téren is együtt 
dolgozzunk, gondolkodjunk.  
Ehhez kapcsolódóan fontosnak 
tartom megjegyezni: igaz, hogy 
a hivatásos vadászok rendészeti 
feladatokat ellátó személyek, de 
ez nem jelenti azt, hogy át kell 
vennünk a rendôrség feladatait.  
A kényes kapcsolódó feladatokat 
továbbra is a rendôrségre kell bíz-
ni, és ezért is fontos ápolni a part-
neri kapcsolatot a hatósággal. 

- Végezetül egy kérdés – nem az 
érdekképviseleti vezetôhöz, hanem 
a vadászhoz: mik a legkedvesebb 
Veszprém megyei vadászemlékei?

- Az itteni vadászterületek közül 
a Verga Zrt.-ét ismerem egy kicsit 
jobban, ott fordultam meg több al-
kalommal. Kiváló az erdôgazdaság 
vadgazdálkodása, rendkívül szín-
vonalas a szakszemélyzet munká-
ja. Különösen nagyra becsülöm  
az általuk szervezett vaddisznóhaj-
tásokat, amelyeken több alkalom-
mal is volt szerencsém részt venni. 
Minden elismerésem Schumacher 
István vezérigazgatóé, aki a jelen-
legi eredményes munkát és gazdál-
kodást már erdészetvezetôként is 
megalapozta.
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém 
Megyei Területi Szervezete a vadászjegyek 2017/18 
vadászati évre történô kiadásának és érvényesí-
tésének a rendjét az alábbiakban ismerteti, ami  
az elôzô évek gyakorlatának megfelelô. 

Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a kamara 
irodájában, a 8200 Veszprém, Dózsa György utca 
32. szám alatt lehet.

Vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet, 
aki Veszprém megyei állandó lakhellyel rendelkezô 
sport és hivatásos vadász, és tagja a vadászkama-
rának.

A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön erre 
a célra készített, UV védelemmel és évszámmal el-
látott, alnyomatos bélyeggel történik. 

A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lô-
jegyzék és az elôzô évre érvényesített vadászjegy 
bemutatását követôen hosszabbítható meg. Egyéni 
lôjegyzék a 2017/18 vadászati évre már nem kerül 
kiadásra!

Vadászjegy kiadás ütemezése :

2017. január 9. 9 óra Rába-menti KKVE
Hétfô 11 óra Hertelendy KTKE
 13 óra Marcalvölgyi Sólyom Vt.
2017. január 10. 9 óra Bakonyér-menti Vt.
Kedd 11 óra Takácsi-Malomsok 
 Gerencementi Vt.
 13 óra Vaszar-Gecse Vt.
2017. január 11. 9 óra Öregséd Vt.
Szerda 11 óra Csángotaér Vt.
 13 óra Heiter Vt.
2017. január 12. 9 óra Tési Fennsík Vt.
csütörtök 11 óra  Hegyi Vadászok Vt.
 13 óra  Bakony-Menti Vt.

2017. január 13. 9 óra Darza-Menti Ftk.
péntek 11 óra Járipatakmenti 
 TVVGKHE.
 12 óra Nádler Herbert VE
2017. január 16. 9 óra Döbröntei Váralja Vt.
Hétfô 11 óra Fehérkô Vt.
 13 óra Somlótája Vt.
2017. január 17. 9 óra Noszlopi Vt.
Kedd 11 óra Kislôdi Hunor Vt.
 13 óra Tálod Vt.
2017. január 18. 9 óra Berhida-Ôsi Ftk.
Szerda 11 óra Ôsi Sárrét Vt.
 13 óra Újkúti Vt.
 14 óra Vakcsa Vt.
2017. január 19. 9 óra B.kenese és környéke Ftk
Csütörtök 11 óra Balatonfôi Vt.
 13 óra Délbakonyi Vt.

2017. január 20. 9 óra Szentgáli Ftk.
Péntek 11 óra Hajagvidéki Vt.
 12 óra Tótvázsony 
 és környéke Ftk.
2017. január 23. 9 óra Öreg-Tölgy Vt.
Hétfô 11 óra Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
 13 óra Csingervölgyi Vt.
 14 óra Budapest Erdôgazdaság Zrt.
  Uzsai Erdészeti Ig.
2017. január 24. 9 óra Dörögdi Medence Vt.
Kedd 11 óra Fekete István Vt.
 13 óra Marcal-Bitvaközi Vt.
 14 óra Bakony KVVGE.
2017. január 25. 9 óra Képesfa Vt.
Szerda 11 óra Sümegi Kinizsi Vt.
 13 óra Karikástetô Vt.
2017. január 26. 9 óra Rákosér Vt.
Csütörtök 11 óra Billege Vt.
 13 óra Tapolca Medence Vt.
2017. január 27. 9 óra Káli-Medence Vt.
Péntek 11 óra Boncsos Vt.
 12 óra Cuhai Vén Róka Vt.
2017. január 30. 9 óra Királykúti Vt.    
Hétfô 11 óra Magas Bakony 
 VGSKVE.
 13 óra Koronás Szarvas Kft.
 14 óra Kab-hegy 2004. Kht.
2017. január 31. 9 óra VERGA Zrt.
Kedd 11 óra Felhô Veszprémi VKVKHE.
 12 óra Marcal-Völgye Vt.
 13 óra Balatoni Nemzeti Park Ig

Bakonyerdô Zrt. külön egyeztetett idôpontban.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott 
idôpontban, jegyzék kíséretében (név, anyja neve, 
lakcím, e-mail cím, vadászjegy száma), a vadász-
jegyeket sorba rakva érkezzenek az érvényesítésre, 
mert az Önök után következô vadásztársaság is sze-
retne idôben végezni.

Ha valamelyik vadásztársaság semmiképpen sem 
tud az ütemezett idôpontban jönni, az kérjük elôre 
jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 

Külön szeretnénk mindenkit megkérni, hogy  
a könnyebb tájékoztatás érdekében a Kamara tagja-
inak e-mailcímét is adják le érvényesítésnél.

2017. február 1-tôl 28-ig egyénileg lehet a vadász-
jegyet érvényesíttetni: ügyfélfogadás hétfõtõl csü-
törtökig  9-15 óra között, pénteken 9-12 óra között. 

Márciustól ügyfélfogadás:  Hétfô, Szerda: 9-15 óra 
Péntek: 9-12 óra között.

Vadászjegy kiadás rendje
Egy teljes nap sem telt el  

a Pápán megtartott Megyei Va-
dásznap zárása óta, és 2016. má-
jus 28-án a megye vadászainak 
ismét volt alkalmuk találkozni. 
Várpalota városa, a Veszprém 
Megyei Vadászkamara, a Péti 
Nitrogénmûvek Zrt., a Verga 
és a Bakonyerdô Zrt. valamint  
a Thury-vár Nonprofit Kft. szer-
vezôkészségének és anyagi áldo-
zatvállalásának köszönhetôen 
egész nap ingyenesen állt szóra-
kozási lehetôség a gyerekek ren-
delkezésére.

Mint azt a Bakony Vadászkürt 
Egylet kürtszignáljainak elhang-
zása után Pap Gyula, a vadászka-
mara megyei elnöke megjegyezte: 
a megnyitónak inkább csak pro-
tokolláris jelentôsége volt, hiszen 
a nagyközönség és a gyerekek 
addigra már birtokba is vették 

a rendezvényteret. Az örömteli 
arcok látványa a bizonyíték arra, 
hogy érdemes volt útjára indítani 
a rendezvényt 2015-ben, amivel 
szándékaik szerint hagyományt 
teremtenek majd.

Katona Csaba, Várpalota vá-
ros alpolgármestere köszönetét 
fejezte ki a támogatók felé, és 
azért, hogy a vadászkamara ak-
kor is kitartott Várpalota mellett, 
amikor a Vadászati Kulturális  
Egyesület tavaly úgy döntött,  
hogy máshol rendezi meg a Va-
dászati Kultúra Napját. A ren-
dezvény így más jelleget kapott, 
alkalmat adva arra, hogy a va-
dászok a természet szeretetét,  
a környezet védelmének fontossá-
gát a legkisebbek felé is közvetít-
sék. Külön köszönetét fejezte ki  
a fôzôcsapatoknak, amelyek 
számára az elôzô napi megmé-

rettetés után sem volt kérdéses, 
hogy a gyermeknapot Várpalotán  
töltik.

Ezt követôen Pap Gyula me-
gyei elnök két vadásztársunknak 
adott át kitüntetést: Sanda Lász-
ló a Hubertus kereszt ezüst, míg 
Hegedûs Csaba az arany fokoza-
tában részesült.

A megnyitóünnepség alatt  
is folyamatosan zajlottak a fel-
hôtlen idôtöltést nyújtó színpa-
di és egyéb programok, fôleg 
a legkisebbek kikapcsolódását 
szolgálva. 

A fôzôcsapatok is derekasan 
helyt álltak a rekkenô hôségben, 
amit a nagyközönségen kívül  
a zsûri is értékelt. A fôdíjat  
a Diana Vadászhölgy Klub  
és a Bakonyi Környezetvédelmi 
és Vadgazdálkodási Egyesület 
gasztro-remekei érdemelték ki.

II. Vadász-Gyermeknap Várpalotán

Veszprém megyei dobogós 
az Országos Vizsla Fôversenyen
A 2016. szeptember 15-16-án, 

Soponyán megszervezett Or-
szágos Vizsla Fôversenyen  
14-en nyerték el az indulás  
jogát, miután a megyei válogató-
ból és a regionális elôdöntôbôl is 
továbbjutottak. Az elsô helyen 
Gombai Csaba és Fülöpi Fürjész 
Artus, a másodikon a Veszprém 
megyei kötôdésû Hári Csaba  
és Erdôgyöngye Vadász Alfréd, 
míg a harmadikon Godó Zoltán 
és Tiszatáji Vadász Bájos végzett.

A valaha évente megrendezett, 
a vizslás vadászok között nagy 
népszerûségnek örvendô meg-
mérettetést hosszú esztendôk 
után élesztette újra az Országos  
Magyar Vadászkamara, össze-
fogva a Magyar Ebtenyésztôk 
Országos Egyesületeinek Szö-
vetségével és a VADEX Zrt.-vel.

A két – alföldi és dunántúli 
– regionális válogatóversenybe 
idén 17 megyébôl mintegy 80  
kutyát sikerült bevonni. A jövô-
ben a jelenlegi egyszerûsített,  
a lehetô legtöbb vizslás megszó-
lítását célzó mezei-vízi versenyt 
felválthatja a régrôl ismert, klasz-
szikus, összetettebb mindenes 
verseny.

Az ôsi illetôségû, II. helye-
zést elért Hári Csaba hivatásos  
vadászt kérdeztük:

-A kutya melyik verseny- es me-
lyik munkaeredményére, teljesít-
ményére a legbüszkébb? 

H.Cs.: Alfréddal az elsô ver-
seny szezonunkon vagyunk túl, 
így egyértelmûen a fôverseny 

döntôjében megszerzett máso-
dik helyet tartom a legnagyobb 
eredménynek, amit eddig elér-
tünk. Ugyanakkor a legjobb tel-
jesítményt a dunántúli regioná-
lis döntôben nyújtotta a kutya, 
ahol maximális pontszámmal,  
az egész versenynap alatt hibát-
lan munkával sikerült elsô helyen 
végeznünk!

-A rövid szôrû magyar vizslára 
esküszik, vagy dolgozott, dolgozik 
más fajtával is?

H.Cs.: A rövidszôrû magyar 
vizsla számomra a tökéletes 
mindenes vadászkutya, hiszen 
megfelelô kézben nagyszerû 
vadásztársunkká tud válni, és 
mindemellett a hasonló fajtákhoz 
képest lényegesen könnyebben 
kezelhetô. 

Az elmúlt sok-sok évtizedben 
teljesen a magyar emberhez,  
a magyar vadászokhoz simult 
a fajta, így véleményem szerint 
jobb vadásztársat nem is választ-
hatnánk. 

Ugyanakkor elismerem más 
mindenes fajták képességeit is, 
rendre kiváló német-, olasz vizs-
lákat, pointereket látok dolgozni 
vizsgákon és versenyeken, így 
egy ideje már érlelôdik bennem 
a gondolat, hogy kipróbálnám 
magam más fajtákkal is, de ezt 
még egy hosszabb tanulási folya-
matnak kell megelôznie!

-Mi a véleménye Nyúl András 
vezetôbíró javaslatáról, amely 
szerint vizsla nélkül nem lehetne 
apróvadazni?

H.Cs.: Nyúl András úr ezen 
irányú gondolatával végletekig 
egyet tudok érteni, nagyon jó 
megközelítése ez ennek a rég-
óta nyitott kérdésnek. Ha vala-
ki etikusan szeretne apróvadra  
vadászni – és merem remélni, 
hogy minden vadásztársamnak 
ez a fô szempontja - akkor elen-
gedhetetlen a jól képzett kutyák 
használata. Ha erre a problé-
mára sikerülne a közeljövôben 
megfelelô szabályozást alkotni,  
az nagyot lendíthetne a vadász-
kutyázás, és nem utolsó sorban 
az igényes vadászkutya tenyész-
tôk elismertségén!

-Tenyésztéssel is foglalkozik?
H.Cs.: Párommal a tavalyi év-

ben alapítottuk meg a Nádberki 
Vadász Kennelt. Hosszú távú cé-
lunk, hogy a fajta magas szintû 
munka tulajdonságait szem elôtt 
tartva tenyésszünk magyar vizs-
lát, ugyanakkor szeretnénk ha-
sonló hangsúlyt fektetni a kitûnô 
küllemre is. Ennek megfelelôen 
válogatjuk ki a tenyésztésbe vett 
kutyáinkat, akikkel folyamatosan 
megmérettetünk munka és show 
rendezvényeken is. Azt már most 
látjuk, hogy ez a munka sok ál-
dozattal jár, de mi ebben hiszünk  
és ezen elvek mentén szeretnénk 
a jövôben haladni.

Hári Csabának gratulálunk  
a sikeres szerepléshez!

A felnôttkorba lépô rendez-
vény nyitányaként 2016. ápri-
lis 30-án a Bakony Vadászkürt 
Egylet kürtszignáljai üdvözölték 
a versenyzôket, majd Pap Gyula 
megyei elnök a Veszprém Me-
gyei Vadászkamara Elnöksége 
nevében köszöntötte a megje-
lenteket a balatonfûzfôi lôtéren. 
Mint felidézte: az elsô Vadász-
kamarai Nagydíj idején még nem 
gondolták volna, hogy ekkora 
jövôje lesz a versengésnek, de 
a gördülékeny szervezés és a jó 
hangulat mindig garantálta a si-
kert, néha a rossz idô ellenére is. 

Zatkalik Attila a Balatonfûzfôi 
Lövész Egylet elnökeként kö-
szöntötte a nevezôket, majd 
átadta a szót Putz Istvánnak, 
aki felhívta a figyelmet a fegy-
verkezelési szabályok szigorú 
betartására, és eredményes 
versenyzést, jó találatokat kí-
vánva ismertette a rotte-beosz-
tásokat. 

A verseny nyúl, kelô fogoly, 
keresztbehúzó fácán, röptetett 
kacsa és toronykakas mozgását 
utánzó koronglövészetbôl állt, 
Putz István és Szabó László bí-
ráskodása mellett.

Egyéni eredmények:
Férfi:  I. Király Balázs,  
 II. Tóth Zoltán,  
 III. Roman István
Nôi: I. Helt Enikô
Csapatok: I. Újkúti Vt., 
 II. Noszlopi Vt.,  
 III. Somlótája Vt. 

Az ebédre feltálalt ôzragule-
ves Varga Dániel szakácstudo-
mányát dicsérte, jövôre az idén 
csapatgyôztes Újkúti vadásztár-
saságra hárul majd a versenyzôk 
élelmezésének feladata.

A gyôzteseknek ezúton is gra-
tulálunk!

Vadászkamarai Nagydíj


