
E G Y U T T M U K O D E S I M E G A L L A P O D A S 

Amely letrejott az Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet es az Orszagos Magyar 

Vadaszkamara vednoksege alatt, 

a Magyar Eloltolto-Fegyveres Loveszek es Vadaszok Szovetsege 

a Magyar Solymasz Egyesiilet 

a Magyar Vadaszijasz Egyesiilet 

es a Vadaszati Kulturalis Egyesiilet, 
tovabbiakban: „Szervezetek" kozott, Galyateton, az Orszagos Vadasznap kereteben, 2013. jiilius 
13-an. Az alairo Szervezetek kepviseloi: 

Felismerve azt, hogy a vaddszati kultura az egyetemes emberi, europai es magyar kulturdlis 
drokseg szerves es attdl el mm vdlaszthatd resze, 

Vdllalva, hogy a tradiciondlis vaddszati modok miiveloi es hivei kdzdsseget vdllalnak Egymds 
tdrekveseivel, 

Szem elott tartva a Vaddszelodeink dltal rdnk hagyomdnyozott szellemi es tdrgyi drokseg 
megorzesenek dnkent vdllalt kdtelezettseget, 

Tdmogatva azon vaddszati modokat, melyek sikerenek zdloga az ember is dllat egyuttmukodise, 
legyen szd vaddszkutydrol, ragadozo maddrrol, vagy mds, vaddszatra kepzett dllatrol, 

Az alabbiak kolcsonos elfogadasarol es tiszteletben tartasarol allapodnak meg: 

• Peldakepkent tekintiink Vadaszelodeinkre, akik elkotelezettsegiik, tudasuk, 
aldozatvallalasuk reven lehetove tettek szamunkra, hogy hodolhassunk e szenvedelynek. 

• Kivanatosnak tartjuk es elomozditjuk azon vadaszati modok (eloltolto fegyveres 
vadaszat, solymaszat, vadaszijaszat, stb.) terjeszteset es nepszeriisiteset, melyek a vad es 
a vadasz nemes kuzdelmet kiegyenlitettebbe teszik. 

• Kivanatosnak tartjuk, hogy a vadaszat bizonyos modjai - kello felOgyelet mellett - mar a 
nagykoriisag elerese elott gyakorolhatoak legyenek. 

• Elkeriilendo, hogy a zsakmanyszerzes pusztan technikai sportta silanyuljon, az altalunk 
mar gyakorolt, vagy gyakorolni kivant vadaszati modok miivelese soran - a hatalyos 
jogszabalyi rendelkezesekkel osszhangban - minimalisra redukaljuk az elektronikus 
segedeszkozok hasznalatat. Ezt onmagunkra nezve meg akkor is kotelezonek tartjuk, ha 
az emlitett eszkozok hasznalatanak tekinteteben a jelenleginel megengedobb szabalyozas 
lepne eletbe. 

• Nem tamogatjuk a tevekenysegiinket erinto vadaszati-, termeszetvedelmi-, fegyverjogi-, 
es egyeb jogszabalyok olyan modon torteno szigoritasat, ami a szervezeteinkkel torteno 



elozetes egyeztetes vagy allaspontunk figyelembe vetele nelktil valosul meg. Ezert, es 
celjaink elerese erdekeben 

• a tevekenysegunket erinto barmely kerdesben, mindenkor keszek vagyunk az 
egyeztetesre es az egyiittmukodesre a Jogalkotoval valamint erdek-kepviseleti 
szervezeteinkkel. 

• Vallaljuk, hogy kozos, egyiittes kiallassal, a meggyozes erejevel valaszolunk barmely 
olyan megnyilvanulasra, mely tevekenysegunket a nyilvanossag elott negativ szinben 
tiinteti fel, jelentektelennek vagy barmilyen szempontbol karosnak igyekszik beallitani. 

A Szervezetek kepviseloi jelen, ket oldalbol alio Megallapodast elolvasas es ertelmezes utan, mint 
akaratukkal mindenben megegyezot, tamogatolag alairtak. 

A jelen megallapodas hat darab eredeti, egymassal teljes egeszeben megegyezo peldanyban 
keszult, amelybol egy - egy darab a Szervezeteknel, egy - egy darab a vednokseget vallalo 
Orszagos Magyar Vadaszati Vedegyletnel es az Orszagos Magyar Vadaszkamaranal marad. 

Kmf. 
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