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elmúlt hónapok az
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egy más világ. A múlt már nem jön vissza,
de az útkeresés közben ne feledkezzünk meg hagyományainkról, vadász szokásainkról, a vadászetikáról és vadászbarátainkról. Meg kell barátkoznunk azzal, hogy emelkednek a tagdíjak, a haszonbérleti díjak, több vadat
kell eladni ahhoz, hogy a szakszerû vadgazdálkodáshoz elõ tudjuk
teremteni az anyagi fedezetet, mert a vadgazdálkodás és a vadászat
egyre többe kerül. Csak a szakszerû, hozzáértõ vadgazdálkodás, a
vadászható vadfajokkal biztosíthatja, hogy a következõ években is
vadászélményekben és sikerekben legyen részünk.
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Áldott, békés ünnepeket, és vadászsikerekben gazdag, boldog újesztendõt kívánok a megyei vadászkamara és a vadászszövetség
vezetõsége nevében valamennyi vadásztársamnak és családjának.
KOCSNER ANTAL
elnök
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BESZÁMOLÓ
az OMVK Tolna megyei Területi Szervezeténél és Tolna Megyei Vadászszövetségnél folyó munkáról
 Az év elején lezajlott területkialakítási folyamatok miatt a vadászkamarának
is akadtak plusz feladatai. Egyrészt több
tagunk kereste fel irodánkat, hogy segítséget kérjen a területkialakítási ügyintézéssel kapcsolatban, amit igyekeztünk mindig kielégítõ mértékben megadni, illetve az újonnan létrejövõ társaságok jelentõs adminisztratív munkát
róttak ránk. Szemben az eddigi 57 területes társasággal az idei évtõl 64 társaság alakult. Több vadásztársaság mûködik azonos területtel, tagokkal és vezetõséggel a továbbiakban is, de vannak nagymértékû változások. Tapasztalataink szerint a vadászatra jogosultak
nem minden esetben jelentik felénk a
változásokat, sok helyrõl nem érkezett
még taglista, vezetõségi névsor, illetve
elérhetõség. Kérjük a vadászatra jogosultak képviselõit, hogy küldjék meg nekünk az adatokat, hogy a napi ügyintézés során ne okozzon fennakadást.

 Röviden a napi munkáról: Vadászaink
száma egyre gyarapszik, az idei évben
összesen 2279 db vadászjegyet adtunk ki,
amely hasonló a tavalyihoz, viszont még két
állami vadászvizsga kerül megrendezésre
az idén, s a sikeres vizsgázók közül is feltehetõleg váltanak vadászjegyet. Jelenleg 21
fõvel a közepe táján tart a felkészítõ tanfolyamunk, melynek záróvizsgája december
18-án lesz. Az idei évben több tanfolyam
nem indul, a jövõ évi idõpontokat közzétesszük honlapunkon (www.omvk-tolna.hu),
illetve helyi, megyei lapokban is hirdetjük.
 Szeptember hónap folyamán a kerületi rendõrkapitányságok vezetõit tanácskozásra hívtuk, ahol szó esett többek között az orvvadászat visszaszorításáról, a
fegyvertartási engedélyek érvényességének meghosszabbításáról, eljárási szabályokról. Összességében megállapítható, hogy a vadászkamara és a rendõrség
között jó az együttmûködés.

15. TOLNA MEGYEI VADÁSZNAP
A hagyományoknak megfelelõen augusztus utolsó vasárnapján került megrendezésre a Tolna Megyei Vadásznap,
idén 15. alkalommal.

Hubertusz kereszt bronz fokozatát vehette át Gelencsér Ferenc a Magyarkeszi–Nagyberény Vadásztársaság megbecsült tagja.

Az ünnepélyes megnyitó keretein belül vadásztársaink országos, illetve megyei szintû kitüntetéseket vehettek át.
A Magyar Vadászatért Érdemérem
kitüntetést Kosaras Zoltán az FVM
Tolna megyei Vadászati Osztályvezetõje kapta, Kamarai Aranyérem kitüntetésben részesült Horváth Károly
a Nagykónyi Koppánymenti Vadásztársaság elnöke.
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett
kitüntetésben részesült a Gyulaj Zrt.,
az erdõgazdaság vadászati osztálya
kiemelkedõ vadgazdálkodási tevékenységet folytat, a gyulaji dám ma is világhírnévnek örvend. Nimród Érem kitüntetést
Barakonyi Imre, a Medina–Dalmand Vadásztársaság elnöke, Gyöngyös István a
Gemenc Zrt. szekszárdi erdészetének hivatásos vadásza, valamint Heidt János a
Regölyi Kapos Koppány Vadásztársaság
elnöke vehette át. Hubertusz kereszt arany
fokozatát kapta a bogyiszlói Dunagyöngye
Vadásztársaság három tagja, Hajdu József, Manga János és Miklós Lõrinc vadásztársak. A Decsi Vadásztársaság Marton Imre urat tisztelte meg a kitüntetéssel.

A Tolna megyei Vadászkamara által az idei évben létrehozott „25 év a vadgazdálkodás szolgálatában” kitüntetést 27 hivatásos vadász kapta.
A megnyitót a Bogyiszlói
Hagyományõrzõ Néptánccsoport színvonalas produkciója
zárta. A nap folyamán koronglövõ verseny zajlott, a
programot trófea- és festménykiállítás, gyermekrajz-kiállítás, és kutyabemutató szí-

 A megyei közútkezelõ kereste meg a
tolna megyei vadászszövetséget, és
megállapodást írtunk alá az úgynevezett vadriasztó prizmák kihelyezésérõl.
Az akciótól kevesebb vad–gépjármû ütközést remélnek a szervek. A prizmák
kihelyezése azóta megtörtént.
 Jelentõsebb kulturális rendezvény a
Tolna megyei Vadásznap volt augusztus
utolsó vasárnapján, a szokott helyen, Sióagárdon. Megállapítható, hogy nõtt az
érdeklõdés a rendezvény iránt, 28 vadásztársaság volt jelen családdal, barátokkal, ezen kívül sok-sok egyéni érdeklõdõvel is találkozhattunk. Színes programokkal, tartalmas kikapcsolódást biztosított a nap mindenkinek.
 A vadászkamara és vadászszövetség
munkatársai munkaidõben készséggel
állnak a Tolna megyei vadászok rendelkezésére.
AVI
nesítette. Az ifjabb generáció kipróbálhatta
a légpuska lövészetet, az idõsebbek fõzõtudományukat mérhették össze. Tombolán
sok értékes nyeremény talált gazdára. Érdeklõdõ közönségünk betöltötte a sióagárdi sportpályát és környékét, a vadásztársaságok sátrai alatt még a késõ délutáni
órákban is elmélyült beszélgetések folytak.
Szeptember elsején ellátogattunk a Zalai Évadnyitó Vadászfesztiválra. A rendezvény látogatottsága lenyûgözõ volt, érdekes volt látni, hogy más-más megyékben
mennyivel másképp zajlik le egy kulturális, társadalmi rendezvény. Megpróbáltunk ötleteket lopni, tapasztalatokat szerezni kollégáinktól, hogy saját vadásznapunkat is még színesebbé, családiasabbá
tudjuk tenni az elkövetkezõ években.
Várjuk vadászainkat, családjaikat és
minden természetbarát vendéget a jövõ
évi vadásznapunkra is.
AVI
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Vadászjegy érvényesítés rendje-a 2008-as vadászati évre
Bizonyára legtöbben tudják, hogy január és február hónap folyamán kerül sor
a vadászjegyek érvényesítésére.
FONTOS:
– A vadászati év március 1-tõl február
28-ig tart!
– Az állami vadászjegy az egyéni lõjegyzékkel együtt érvényes, vadászjegy
csak az egyéni lõjegyzék bemutatását
követõen hosszabbítható meg!
– Kérjük, hogy a vadászjegyeket ne
vegyék ki a mûanyag tokból!
– 2008. december 31-ig 70. életévüket betöltõ vadászaink kamarai tagdíjmentességet élveznek, számukra
a vadászjegy költsége 11 ezer forint.
– Elveszett vadászjegy pótlására eljárási díj befizetése mellett van lehetõség!
– Egyéni érvényesítésre hétfõtõl csütörtökig van lehetõség reggel 8-tól
délután 15 óráig.
– Elsõ vadászjegyet csak személyesen
és csak a szekszárdi irodában állítunk ki.

A megszokott módon, vadászatra jogosultak tagjai részére csoportos formában kívánjuk megvalósítani a vadászjegy-érvényesítést 2008-ban is.
A társaságok elnökeinek decemberben küldjük ki az általunk nyilvántartott taglistát, és a megadott idõpontot. Ennek módosítására lehetõség
van. Lehetõleg minden társasági tag
adja le a vadászjegyét csoportos érvényesítésre, rengeteg költséget, idõt,
fáradságot spórolunk vele.
Mindemellett vidéki helyszíneken is
érvényesítünk, ezeken a napokon irodánkban az ügyfélfogadás szünetel.
Ide nemcsak a vadásztársaságokat, az
alanyi jogon vadászókat is várjuk,
naponta 9 és 15 óra között.
DOMBÓVÁR – Szálkereszt Vadászbolt,
2008. január 14. hétfõ, január 15.
kedd, február 18. hétfõ
TAMÁSI, FÖLDHIVATAL ÉPÜLETE: 2008. január 16. szerda, január 17. csütörtök,
január 21. hétfõ
PAKS, DUNAMENTI ZRT. IRODAHÁZA, Rákóczi u. 5-7.: 2008. január 22. kedd,
január 23. szerda

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt vadásztársakat, hogy a vadászjegykiadás várhatóan lassú lesz, mert a
legtöbbünknek vadászjegycserére lesz
szükség. Az új vadászjegyek kiállítása, és a sorszám változásának felvezetése sok idõt vesz majd igénybe.
Kérjük megértésüket, munkatársaink
mindent megtesznek a zökkenõmentes és gyors ügyintézés érdekében.
Minden vadászjegy mellé évkönyvet
adunk, ezért kérjük, gondoskodjanak a vadásztársaságok ezek elszállításáról is. A vadásztársaságok idõbeosztása és a vidéki ügyintézés pontos rendje olvasható a www.omvktolna.hu honlapon az Információk
menüpont alatt.
Kérjük vadásztársainkat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal és kéréseikkel keressék munkatársainak a
74/512-224-es számon, Acsádi Ildikó a 30/983-91-50-es, Varga Mihály
titkár a 30/239-46-40-es számon áll
szíves rendelkezésükre. E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
AVI

Vadásztörténet
Magyarné Kelemen Gyöngyi vagyok, Szakcsi Földtulajdonosi Közösség tagja. 2006 õszén vizsgáztam
és váltottam vadászjegyet, azóta az
apró sikereim mellett megszületett
az eddigi legnagyobb.
Örömmel szeretném közölni minden
vadásztársammal, hogy 2007. szeptember 5. hajnala illetve a reggeli órája
életem, mondhatni legszebb reggele
közé tartozott.
Már napok óta jártuk a szakcsi erdõt
a vadõrünkkel – aki korábban már
megfigyelte az elejtett vadat – hallgattuk a bõgést. Az elõtte eltelt napokban
csak a bõgést hallottuk, és cserkelve
jártuk az erdõt, hogy talán megpillanthatjuk az erdõ királyát, akinek a hangja több száz méterre is elhallatszott.
A sok bolyongás szerda reggel megtette hatását, mert az idõjárás változása
és a szerencse mellénk szegõdött. A hajnali pirkadatban a „gesztenyésvölgy”-i

erdõ csodálatos nyugodtsággal tárta
elénk a benne rejtõzõ vadat. Alkalmam
nyílt látni egész dám csapatot (borjú, tehén, bika). Elkezdtek a gímbikák is bõgni, vonulni. Elõször a kisebb bikák jöttek, mentek (ezek azonban még a kímélendõ csoportba tartoztak.)
Ezt követõen kitartó várakozásra volt
szükségünk, mert hallani véltük a vén
bika hangját, de õ már elég rafinált volt
ahhoz, mintsem az erdõ sûrûjébõl elõbukkanjon.
A vadõr ravaszságával – a kürtjével –
elõcsalogatta a tehenet, amely lehetõvé tette a bika szemrevételezését.
Az izgalom a tetõfokára hágott, mert
amint megláttuk, éreztük, hogy eljött a
mi idõnk. Sok teketóriázásra nem volt
lehetõség, mert beleszimatolt a levegõbe, körültekintett a tájon, és ellenséget
nem találva már indult volna vissza a
sûrûbe. Ekkor már céloztam és lõttem.
A bika nagyot rúgott, és kissé imbolyogva elszaladt a bozótosba.

Utána szaladtunk, hogy szükséges
lesz-e a kegyelemlövés, de kb. 50 méter után megláttuk a gyönyörûséges „királyt”. Méltóságteljesen, utolsó leheletét is kiengedve feküdt.
Ahogy megláttam, kijöttek a könnyeim, elmondhatatlan eufórikus érzés vett
rajtam erõt, lehajoltam és a szájába
tettem az utolsó falatot…
Hasonló örömteli, élményben gazdag
vadászatot kívánok minden társamnak!
MAGYARNÉ KELEMEN GYÖNGYI
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DIANA VADÁSZHÖLGY KLUB
Tolna megyei vadászhölgyként szeptember 17-én vettem a bátorságot
és a Tolna megyei Vadászkamara
pártolásával írtam a megyében nyilvántartott vadászhölgyek részére egy
levelet. Ennek célja az volt, hogy mi,
akik a „gyengébb” nem képviselõjeként hódolunk ennek a gyönyörû,
nemes szenvedélynek – bár nõként
számtalan kötelezettségnek kell
megfelelnünk az élet minden területén (munka, család) – barátságot kössünk, s ezt a barátságot
közös szenvedélyünk, a vadászat iránt érzett szeretet és tisztelet kovácsolja össze. Kezdeményezésemre 9 vadászhölgy
jelentkezett és már túl is estünk
az ismerkedésen, együtt tervezzük a programjainkat és vadászatainkat.
Ennek kapcsán közösen vettünk részt a Diana Vadászhölgy
Klub 2007. október 19- én szakmai konferenciáján, melynek témáját idén a nagyvadfajok minõsítése és trófeájának elbírálása köré
építette a klub vezetése. Délelõtt az
alig egy hónapja felújított kardosfai
vadászházban hallgattuk meg az elméleti ismereteket, az ebédet követõen
a nagysalléri vadászházhoz mentünk.
Itt gyönyörûen elõkészített trófea- és
hullott agancs bemutatóval vette kezdetét a gyakorlati rész, melyet a Lábodi

Vadászerdészet területén zártuk, mely
bátran állíthatom, hogy a nap megkoronázása volt. Dr. Buzgó József úrnak
köszönhetõen lehetõséget kaptunk
arra, hogy egy rövid cserkelés után
megtekinthessük és meghallgathassuk a lenyûgözõ, méltán világhírû
lábodi dámállományt.
A programnak sötétedés után lett
vége; mindenkin láttam a megilletõdöttséget, hiszen finoman szólva is

vehetetlen háttérzajának tûnik csupán. Õszintén, tiszta szívvel köszönjük mindenkinek ezt a csodálatos
napot, mely felejthetetlen élményt
nyújtott a szakmai konferencia résztvevõinek.
Fájó szívvel, de tele sok-sok élménnyel váltak el útjaink, melyet én
tovább folytattam Horvátországba,
ahová a horvát vadászhölgyek meghívására 2007. október 19. és 21.
között immáron második
alkalommal vehettünk részt
a horvát és bosnyák határ
mentén fekvõ Hrvatska
Kostajnicán az Európai Vadászhölgyek Találkozóján.
Pénteken – az aznapi lábodi rendezvényünk miatt –
késõn éjszaka érkezett meg
a hatfõs magyar delegáció
(Bán Beatrix, Bíró Gabriella, Bótáné Batta Olga,
Dákay Zsuzsanna, Juhász
Horvátország
Sándorné, és jómagam), de
ez sem jelentett akadályt a
nem mindennap adódik a vadász„Dama Dama” horvát vadászhölgy
embernek lehetõsége arra, hogy
egyesület elnökének és néhány tagilyen csodában részesüljön, nem
jának, hogy vidáman, kitörõ örömmindennap lát ilyen vadsûrûséget,
mel fogadja a rég nem látott ismerõnem mindennap hall olyan barsöket. Mondanom sem kell, hajnalig
cogást, melytõl még az erdõ megtartó beszélgetés kerekedett a nagy
szokott zajai, a levél zúgása, a matalálkozás örömére, felelevenítettük
darak dala is csak csendes aláfesa tavalyi vadászat legemlékezetetésnek, egy nagyszerû koncert észresebb pillanatait, és sokat meséltünk
Erdély
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a hazai klubéletrõl. Érdekes és izgalmas volt látni, hogy hogyan
történik egy vaddisznóhajtás déli
szomszédainknál, milyen szervezési elveket és biztonsági elõírásokat követnek. Dacára a nyelvi
nehézségeknek, kellemes, vidám
hangulatban telt el az együtt töltött három nap.
Az elmúlt 4 évben
a Dianák több megyei szervezete is
szervezett rövidebbhosszabb utat Erdélybe, mégis régóta
álomként dédelgettük, hogy egyszer közösen szervezzünk
egy kirándulást. Elhatározásunkat a 12
Ordas Baráti Társaság meghívása erõsítette meg,
akik Gróf Széchenyi Zsigmond és
a kárpáti bika emlékére állítandó
kopjafa avatására invitálták a Dianákat. Meghívásukat azzal indokolták, hogy számukra lenyûgözõ és követendõ a Dianák barátsága, összetartása, és véleményük szerint a Dianák azok, akik
e neves eseményen méltóképpen
képviselhetik a magyar vadásztársadalmat.
Többek között megtekinthettük Parajdot, Korondot, Szovátát és a
Szent Anna tavat. Szombaton kettészakadt a népes csapat, az egyik
busz meglátogatta Brassót és
Pojánát, mi egy másik busszal alternatív programot választottunk:
reggel meglátogattuk Székelyudva-
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rhelyen a XV. õszi Vadászati Kiállítást, majd Ivónak vettük az irányt,
hogy eltöltsünk egy napot a Hargitán. Vasárnap korán reggel
Maroshévíz felé indultunk, hogy a
kirándulás végén részt vegyünk a
12 Ordas állította kopjafa avatásán. Impozáns környezetben, csodálatosan megrendezett ünnep-

Tolnai Dianák Lábodon

ségnek lehettünk részesei, mely
méltóképpen zárta le az együtt
töltött felejthetetlen napokat.
Megegyeztünk, hogy hagyományt teremtünk az erdélyi utazásból, és bármerre is vesszük az
irányt, minden évben a közös
kopjafa megkoszorúzásával zárjuk majd a programot.
Reményeim szerint Tolna megyében is sikerül valamelyest fellendíteni a Diána klubéletet, megpróbáljuk az érdeklõdõ vadászhölgyekkel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani, a tervezett megyei
és országos programokról értesíteni õket, mindezt a vadászkamara
eszmei támogatásával.

Ópusztaszeri vadásztalálkozó
2007. augusztus 18–19-één tartotta nagyszabású rendezvényét az OMVK Csongrád
megyei Területi szervezete „Vadásztalálkozó 2007” elnevezéssel. Több hónapos elõkészítõ munka és szervezés után került sor
a rendezvényre az Ópusztaszeri Nemzeti
Történelmi Emlékpark területén.
A rendezvény
kiemelt kulturális
rendezvénye volt
a Gemenci Alkotótábor 10 éves
jubileuma kapcsán a tábor résztvevõinek alkotásaiból összeállított kiállítás, amely nagy
érdeklõdést váltott ki a külhonból érkezett
delegációk tagjai közt. Szintúgy érdeklõdve
és egy kis irigykedéssel hallgatták a 150
éves a Magyar Vadászsajtó kiállításon felsorakoztatott anyagokról szóló tájékoztatót
is. A protokolláris események utolsó felvonása állófogadás volt az épület Árpád-termében, ahol a megyék, köztük Tolna megye, kiállították legszebb trófeáikat, a vendégek pedig igen színvonalas vendéglátásban részesülhettek. A szarvasbõgõ bemutató is osztatlan sikert aratott. Szintúgy a
méretes kondér is, amelyben az aznapi
ebéd készült és minden vadász megkóstolAVI
hatta az ízletes szarvasgulyást.

SCHUSZTERNÉ DOBÓ KATALIN
Diana vadászhölgy klub tag

Két éves az SCI Közép-magyarországi Egyesülete
Már talán nem cseng ismeretlenül az SCI mozaikszó az itthoni vadászberkekben. Mint ismeretes, az egyesület
2005. június 2-án alakult
meg Budapesten a Vajdahunyad várában. Idén június 24-én a hévizi Rogner
Hotelben tartott közgyûlésen
a nagy számban megjelent tagság joggal állapíthatta meg, hogy az
alapok lerakása befejezõdött az SCI

immár Magyarországon is széles körben ismert és megbecsült vad- és érdekvédelmi szervezet.
Az eddig megtett utat
és az eddig elért eredményeket a magyarországi egyesület megszervezõjének és elsõ elnökének, Hídvégi Bélának a neve
fémjelzi. Ám az alapító elnök most, a
hévízi közgyûlésen felmentését kérte,

hetvenkét évesen több idõt és figyelmet szeretne fordítani a családjára,
egészségére. A közgyûlés Hídvégi
Bélát tiszteletbeli elnökké választotta
meg, kifejezve az eddig végzett munkája nagyrabecsüléseként.
Az SCI Közép-magyarországi Egyesületét tehát új tiszti kar váltotta fel. Az
elnök Cseterki Imre, akinek a munkáját héttagú vezetõség és titkár segíti.
SCHUSZTERNÉ DOBÓ KATALIN
SCI tag
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Helyzetkép a 2007/2008-as vadgazd
Az elmúlt néhány írás során kellõen
sokszor beszéltünk arról, hogy napjainkban nehéz idõk járnak a vadállományunkra. Jelen cikk soraiban nem
szándékozunk ezt a vészharangot tovább kongatni, hiszen akinek a füle arra fogékony volt, az vette a lapot, akinek pedig a füléig ez a harangszó nem
jutott el az vagy süket, vagy nem egy
nyelven beszél velünk.
Ennek megfelelõen a továbbiakban
összehasonlítanánk a jelen vadgazdálkodási év trófeabírálati adatait az elõzõ év eredményeivel. Mivel a vadgazdálkodási év még nem ért véget ezért
csak részeredményekrõl tudunk beszámolni, természetesen az elõzõ év
ugyanazon idõszakával összevetve,
mintegy helyzetjelentés során. A trófeabírálati adatok bemutatása alkalmával el kell tekintenünk a vaddisznóval kapcsolatos eredmények ismertetésétõl, mivel e vadfaj vadgazdálkodási
hasznosítása fõként ebben az idõszakban történik, így nem állt rendelkezésre értékelhetõ mennyiség abból.
Az alábbi táblázatban látható ada-

adatot, kellõ óvatossággal és fenntartással kell kezelni. Ennek oka, hogy két
összehasonlított idõszak (pl. vadgazdálkodási év) érmesarány változását
nem feltétlenül a minõség javulása,
vagy romlása idézheti csak elõ, hanem
egy, a bérvadász vendégkör összetételében, igényében és nem utolsó sorban pénztárcájának telítettségében
beállt változás is. Azaz, magyarra fordítva, ha ebben az évben több tehetõsebb, trófeasúly felsõkorlát nélküli
vendéget sikerül megyénkbe csábítani,
akkor várhatóan több lesz az elejtett
trófeás egyedek körében az érmes.
Azt azonban be kell látnunk, hogy az
õztrófeák esetében nem lehet magyarázat az, hogy esetleg sok kispénzû vadász
volt 2007-ben megyénkben, hiszen ily
mértékû elmaradás mögött más oknak
is kell lennie a háttérben. Valószínû,
hogy nem is egy, hanem több oknak is.
Ha megnézzük a 2006-ban elejtett õzbakok darabszámát és összevetjük az ez
évben elejtettek darabszámával, láthatjuk, hogy az elmaradás jelentõsnek
mondható. A másik két vadfajnál jelen-

tok alapján elsõként megállapíthatjuk,
hogy a számunkra fontos fõ mutató,
az érmesarány a gímszarvas és a dámszarvas esetében megnyugtató módon
nagyobb mértékû, mint az elõzõ évben. Sajnos nem mondható el ugyanez a bemutatott õztrófeákról, melyek
esetében jelentõs az elmaradás a
2006-os évhez képest. Megközelítõleg
fele annyi volt a bemutatott trófeák közül érmes, mint az elõzõ évben.
Az érmesaránnyal kapcsolatosan
meg kell egy fontos dolgot jegyezni.
Mégpedig azt, hogy ezt az egyébként
a vadállomány minõségét jellemzõ

leg még nem érdemes ezzel a kérdéssel
foglalkozni, hiszen ott nem véglegesek a
darabszámok. Az õz esetében a kevesebb elejtett egyed egyik oka az is lehet,
hogy a vadászati idényének kezdetet tulajdonképpen egy idõpontra esett a
még folyamatban lévõ vadászterület kijelölések utójátszmáival, mely a bérvadászati szerzõdésekre és így a tényleges
vadászatra negatív kihatással lehetett.
Azt pedig nem kell e sorok olvasóinak
különösebben megmagyarázni, hogy a
tavaszi bakvadászat elmaradt darabszámait a késõbbi idõszak során bepótolni
már csak kínkeservesen lehet, de még

inkább nem is lehet. Azt sem szabad elfelejteni – ez saját, trófeabírálaton szerzett tapasztalatom is – hogy a teljes vadászati idényben elejtett õztrófeák közül
az érmesek jelentõs része ebben az április, májusi idõszakban esik.
Természetesen nem szabad csak ennek a körülménynek betudni az õz
esetében tapasztalható visszaesést.
De ne legyünk már ennyire panaszos magyarok, hiszen a gímszarvas és
dámszarvas esetében a tendencia örvendetes. Nem volt ugyan kapitális
gímtrófeánk 2007-ben, de cserébe
dámállományunk ismét öregbítette hírnevét, mivel a kocsolai területen esett
egy kapitális lapátot viselõ egyed,
melynek trófeatömege 5,41 kg volt és
a trófea hivatalos C.I.C. pontszáma a
bírálat során 212,3 pont lett.
A cikk második felében néhány érdekes, remélhetõleg többek számára
szakmai iránymutatást nyújtó adatot,
ábrát szeretnénk bemutatni. Ennek során összevetnénk a jelenlegi és az azt
megelõzõ kettõ év trófeabírálati adatait, mindenféle „él” nélkül, csak egyszerûen levonva a következtetéseket.
Természetesen ebben az esetben is
mindhárom vadgazdálkodási év
ugyanazon idõszaka kerül összehasonlításra, de csak a megye nagyobb
vadgazdálkodói rétegét érintõ gímszarvas és õz vonatkozásában, hiszen
fõként e két vadfajból élünk.
Ha az olvasó eltéréseket vesz észre az
elõbb közölt táblázatban található adatok és a következõkben közlésre kerülõ
adatok között, az mindössze azért van,
mert a táblázatban szereplõ adatok a
legfrissebbek, míg a következõ ábrákon
szereplõ adatok kb. egy hónappal korábbiak. Ettõl a kellemetlenségtõl eltekintve a
tendenciák jól megfigyelhetõek majd.
ÉRMESARÁNY
Kezdjük most is az érmesarány változásának értékelésével, a korábban megbeszélt óvatosságot szem elõtt tartva.
Láthatjuk, hogy a gímszarvas esetében
a 2007-es év valóban jobb, mint a
2006-os, de azt is látnunk kell, hogy az
azt megelõzõ – igaz kismértékben – de
még jobb volt. 2005. és 2007. között
nincs nagy különbség, az viszont szembeötlõ, hogy a 2006-os év érme-
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dálkodási év trófeabírálati adatairól
saránya jelentõsen, 10 százalékot meghaladóan
elmarad mindkét évtõl.
Az õz esetében a 2007-es év a kirívó, mely az
utóbbi idõk leggyengébb éve Tolna megyében.
Feltehetjük a kérdést, vajon milyen okok bújhatnak
meg fenti adatok mögött. El kell keserítenem azokat
akik e mondat után arra számítanak, hogy most pedig
kellõ magyarázatot fognak kapni. Hát nem. Ellenben
megvizsgálunk néhány, véleményünk szerint fontos
adatot és az azokban fennálló tendenciát. A következtetéseket, pedig vonja le maga az olvasó.
ÁTLAGOS TRÓFEATÖMEG
Az átlagsúlyok vonatkozásában elmondható, hogy
mindkét vadfaj esetében jelentõs, negatív irányú
változás állt be az elmúlt három év során. Gímszarvas esetében 2007-ben kismértékû javulás tapasztalható, de az õz trófeatömegek sajnos egyértelmûen csökkenõ tendenciát mutatnak.
ÁTLAGOS ÉLETKOR
A gímszarvasra vonatkozó ábrát szemügyre véve
már-már azt mondhatnánk, hogy találtunk egy okot
a változás magyarázatára. Hiszen ha végiggondoljuk az átlagkor csökkenése valamilyen szinten hozzájárulhat az átlagtömeg csökkenéséhez. Miért is?
Nos azért, mert a szarvasfélék esetében jól ismert –
számunkra fõként a gímszarvas és õz esetében –
hogy az évrõl évre felrakott agancs tömege – legalábbis az állomány átlagában – folyamatosan növekszik, míg el nem éri a kulminációs kort. Azaz
ebbõl logikusan következne, hogy ha egyre fiatalabb lesz az elejtett egyedek köre és így az átlagkora, akkor az kihatással lehet az átlagos trófeatömegre, és így végeredményben az érmesarányra is.
Láthatjuk azonban azt, hogy ez a teória az õz
esetében nem jött be, ugyanis nem tapasztalható
az átlagkorban bekövetkezõ jelentõs ilyen irányú
változás, sõt nem történt változás.
KORELOSZLÁS
„És most ugrik a majom a vízbe.” Mondhatnánk,
mert meg kell állapítsuk, hogy a bemutatott trófeák átlagkorának vizsgálata önmagában nem
használható mutató, sõt láttuk, hogy az õz esetében nem is volt változás, az egyéb eredmények ennek ellenére gyengülést mutattak.
Ha az alábbi két ábrát szemügyre vesszük láthatjuk, hogy mindkét vadfajunk esetében a 2005-ös évhez képest jelentõsen csökkent az idõsebb korú
egyedek bemutatásának gyakorisága, a fiatalabbak
térnyerése mellett. És akkor most kell az elõbbi okoskodást feleleveníteni – azaz az agancstömeg változása és az egyed kora közötti összefüggést – és azt
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kell mondjuk, legalábbis az adatok arra
engednek következtetni, hogy lehet benne valami. Hisz az minden gyakorló és
gyakorlott vadgazda elõtt ismert, hogy
az idõsebb egyedek jó esetben nem
csak nagyobb súlyú trófeát viselnek, de
az ilyen agancs tömörebb, jobb fajsúlyú,
ahogy mondani szoktuk.
ÁTLAGOS C.I.C. PONTSZÁM
És mint azt már többen megfigyelhették,
a biológiában minden, mindennel öszszefügg. Így az elõzõekben tárgyaltaknak is van végsõ kihatása, amelyet aztán az érmesarány alakulásában el kell
szenvedjünk. Esetünkben ez csak az
õznél következett be, igaz ott látványosan az átlagos pontszám négy ponttal
történõ csökkenése mellett. A gímszarvas esetében elsõre azt mondhatnánk,
hogy ez az egész csak össze-vissza
okoskodás, hiszen az átlagos pontszámok tulajdonképpen nem csökkentek (mindössze egy pont a lemaradás),
sõt idén nagyobb arányban voltak érmes egyedek, mint az elõzõ évben.
Ez így igaz. De most senki ne vegye
sértésnek a következõ kijelentést, aki
idén ejtett el e vadfajból, de meg kell állapítsuk, hogy az idei év bemutatott gímtrófeái többségében középszerûek voltak. Értem ez alatt azt, hogy semmilyen
kapitális agancs nem került elõ, nem úgy
mint az elõzõ évek során. Ha egy pillanatra visszatekintünk a legelsõ táblázatra, láthatjuk benne, hogy az érmesarány
növekedése tulajdonképpen kizárólag a
bronzérmes kategóriában zajlott le.
Ez pedig csak arra enged következtetni amit az elõzõekben látottak is alátámasztanak, hogy a fiatalság – ebben
az esetben – sajnálatos térhódítása bekövetkezett, mely egyes eredményekben jelenleg még nem okozott látható
negatív irányú változást. De vegyük komolyan, mert a bomba ott ketyeg.
Lehet hogy a végére mégsem sikerült pusztán csak adatokat közölnünk
és vegyült a sorok közé némi érzelem
is. De aki csak számokat akar nézni az
olvasson KSH jelentést vagy nézze a
tõzsdét. A vadat nem lehet nem érzelmek nélkül „vizsgálni” és csak számokban kifejezni, mert az a vadászat és a
vadgazdálkodás végét jelenti, mely
ebben az esetben ledegradálódik egy
állattenyésztõ telep mûködtetésére.
Egy újabb tízéves szoba küszöbét léptük át a minap. Legyen ez a tisztaszoba
és kezdjük, vagy folytassuk tisztalappal.
KIRÁLY ISTVÁN
vadászati felügyelõ
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Tapasztalatok a vadászterületek ismételt
kijelölésével kapcsolatosan

E

löljáróban egy-két adat az elõzõ
1997–2007 üzemtervi ciklusról.
Ebben az idõszakban megyénkben 57 vadgazdálkodási egység volt.
Ebbõl 5 terület erdõgazdaságok kezelésében, melybõl 2 különleges rendeltetésû. Ez utóbbiakat egyébként nem is
érintette a most még zajló vadászterület kijelölési procedúra, a hosszabb
üzemtervi ciklus miatt. Az 57 területbõl
13 vadászterületen a földtulajdonosok
maguk gyakorolták vadászati jogukat
(ebben benne van az 5 erdõgazdasági terület is), míg a fennmaradó 44 területen vadásztársaságok haszonbérlet
útján gyakorolták e jogot.
Valamilyen szinten mindenkit kisebbnagyobb félelemmel töltött el a vadászterületek ismételt kijelölésének eljárása. Részben a feladat bonyolultsága, részben pedig amiatt, hogy esetleg
túlzott mértékben aprózódnak a vadászterületek, amely semmiképpen
sem kedvezõ a vadállomány szempontjából.
Szerencsére az elõzetes várakozással ellentétben – legalábbis megyénkben – igen csekély mértékben növekedett a vadászterületek száma, amely az
új tízéves idõszakban 64 területet jelent, azaz mindössze 7 vadgazdálkodási egységgel gyarapodott megyénk.
Ugyan van még néhány ügy mely nem
jogerõs, de várhatóan ez már a vadászterületek számát nem fogja befolyásolni.
Természetesen azért a dolgok nem
mentek – sõt most sem mennek – zökkenõmentesen. A vadászterület kialakítási eljárások során összesen 88 esetben függesztettek ki hirdetményt kezdeményezõ földtulajdonosok.

Elõfordult olyan is, nem is egy terület
esetében, hogy a jogszabálynak megfelelõ tartalmú hirdetmény alapján lefolytatott földtulajdonosi gyûlést csak a
harmadik alkalommal tudták lebonyolítani, valamint olyan is, hogy az összehívott gyûlésnek nem lett kijelölési kérelem a vége.
Annak ellenére, hogy megyénk a vadászterület kijelölések során mindvégig
az élmezõnyben járt – az eljárások tulajdonképpen már 2006. márciusában
megkezdõdtek – még mindig vannak
folyamatban lévõ ügyek.
A vadászterület-kijelölésekhez kapcsolódó további eljárások a mai napig
tartanak még. Jelenleg a 64 kijelölt
vadgazdálkodási egységre 37 vadászatra jogosult végleges nyilvántartásba vétele történt meg. A többi esetben
a vadászati hatóság átmeneti intézkedésként csak ideiglenes nyilvántartásba vételt tudott alkalmazni. Ennek
egyik oka, hogy az üzemtervkészítés és
jóváhagyás folyamata elõre nem látható akadályokba ütközött. Összességében azonban elmondható, hogy az a
közmondás, miszerint „Ki korán kel
aranyat lel” a hétköznapi életben is
megállja a helyét. Ennek élõ példája,
hogy azok a földtulajdonosi közösségek, amelyek megfogadva a jó szót,
kellõ idõben – minden kapzsiságot félretéve – elkezdték a vadászterület kijelölésének eljárását a hozzá kapcsolódó aktusokkal, azok már rég gondtalanul folytatják a vadgazdálkodást.
Más meglepetést is okozott a területkijelölések folyamata, mégpedig azt,
hogy annak ellenére, hogy a földtulajdonosok a megelõzõ években egyre
önérzetesebbek lettek a vadászati jog
tekintetében, még-

sem növekedett azon vadgazdálkodási egységek aránya ahol a földtulajdonosok maguk gyakorolják vadászati
jogukat. Ennek legfõbb oka abban
nyilvánul meg, hogy a jelenleg hatályos vadászati jogszabály erre vonatkozó elõírásai mondjuk úgy, kezelhetetlen állapotot teremtenek.
Ennek köszönhetõen jelenleg 9 ilyen
terület van a megyében, melybõl 5 az
állami erdõvagyont kezelõ erdõgazdasági vadászterületek száma és 55 vadászterület esetében a vadászati jogot
vadásztársaságok haszonbérlet útján
gyakorolják.
Fenti tendencia egyébként országosan jellemzõ, azaz megközelítõleg 20
százalékkal szaporodtak a vadgazdálkodási egységek.
Csak remélni lehet, hogy ez jórészt a
jelenlegi vadásztársadalom ésszerûségének köszönhetõ, mégpedig hogy
nem aprózódtak jobban el a területek.
Erre megyénkben egyébként a lehetõség még bõven nyitott volt, akár 100
vadászterület is kijelölhetõ lenne a jelenleg hatályos törvény szerint. De
úgylátszik, hogy egy természetes önszabályozó mechanizmusnak köszönhetõen ez nem történt meg, amely a
vadállomány szempontjából üdvözölendõ körülmény.
Végszóként annyit, hogy idõnként a vadgazdálkodás
más területein is elkélne
egy egészséges önszabályozás, mely a
vadászokból belülrõl jön.
KIRÁLY ISTVÁN,
vadászati felügyelõ
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Vadveszélyt jelzõ táblákról
A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Igazgatósága 2007. évben kezdeményezte az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi
Szervezetének a segítségével a megyei országos közúthálózat vadveszély jelzésrendszerének a felülvizsgálatát.
A közútkezelõ célja az volt, hogy egy
egységes szempontrendszer szerinti
közös vizsgálat eredményeképp az
utak mellett, oda kerüljenek a szabadon élõ „Állatok” (KRESZ 86. ábra) veszélyt jelzõ táblák, ahol ezen
élõlények megjelenésére a jármûvezetõknek valóban fokozottan számítaniuk kell, hiszen a közlekedõktõl
csak ez esetben várható el, hogy az
érintett útszakaszon nagyobb odafigyeléssel, körültekintõbben haladjanak. Jogszabály alapján e jelzéseket a közút kezelõjének elõzetes
hozzájárulásával a veszélyeztetett
útszakasz melletti terület vadgazdálkodásáért felelõse, illetve a vadászatra jogosult helyezheti el ott,
ahol az utat „rendszeresen használt
vadcsapás” keresztezi.
A folyamatban lévõ felülvizsgálat
gyakorlati megvalósítását nehezíti,
hogy a megyében igen nagy számú
önálló vadásztársaság található,
akik terület-illetékességérõl a közútkezelõ nem rendelkezik pontos információkkal. Kezdetben több érintett
együttes részvételével helyszíni bejárások keretében történtek az egyeztetések, ez esetenként idõigényes,
nehezen adminisztrálható feladatot
jelentett. A folyamat felgyorsítása és
egyszerûsítése érdekében ezért a
közútkezelõ levélben azzal a kéréssel fordult az egyes vadásztársaságokhoz, hogy
a területükön érintett országos közutakat, valamint
ezen belül azokat a szakaszokat jelöljék meg, amelyeken a jogszabály szerint a „vadveszély” jelzõtáblák elhelyezhetõk.
Az eddigi helyszíni bejárások tapasztalatai alapján a problémát leginkább a tábla szerepének eltérõ
megítélése jelenti. A szabadon élõ
„Állatok” (KRESZ 86. ábra) veszélyt jelzõ tábla elsõdleges feladata ugyanis a balesetek meg-

elõzése. Ennek elõsegítéséhez arra
lenne szükség, hogy e jelzések a valóban gyakori vadjelenléttel érintett
helyszínekre kerüljenek. A szerencsétlen és helytelen gyakorlat miatt
azonban a sok esetben közútkezelõi
hozzájárulás nélkül elhelyezett jelzõtáblák az úthálózat jelentõs részét lefedik. Ilyen körülmények között viszont nehezen várható el a jármûvezetõktõl akár a legcsekélyebb közre-

mûködés is. A vadásztársaságok –
vélhetõen az általuk kedvezõbbnek
ítélt kárrendezés miatt – minden
olyan útszakasz kitáblázására törekszenek, ahol a vadelütés esetleg elõfordulhat vagy valaha elõfordult, holott ez nem jelenti azt,
hogy az adott szakaszokon a szabadon élõ állatok jelenléte jellemzõ.
A felülvizsgálat egyik
célja pedig éppen az
lenne, hogy kialakulhasson egy olyan
vadveszély jelzésrendszer, amelyben a közúti jelzés ténylegesen a
balesetek megelõzését segíti. A
kezdeményezésben való részvétel a
közlekedõk figyelmeztetésére vonatkozóan a közútkezelõ szerint a vadásztársaságok kellõ gondosságát
feltételezi, még akkor is, ha nincsenek a területen ismert vadcsapások,

ez kerül rögzítésre és ezért nem kerülnek jelzõtáblák elhelyezésre.
A peres eljárásokban a bíróság minden esetben felteszi a kérdést, hogy az
ütközés jelzõtáblával védett útszakaszon történt-e, ez a jármûvezetõi magatartás megítélése miatt szükséges.
Ahol volt tábla, ott a jármûvezetõtõl
több várható el. Ha nem volt tábla, ez
nem jelenthet automatikusan
hátrányos megítélést a vadásztársasággal szemben, hiszen az
elsõdleges kérdés, hogy indokolt
lett volna-e a közúti jelzés elhelyezése. Nem feltétlenül vonható
közvetlen kapcsolat a tábla „hiánya” és a vadásztársaság számára kedvezõtlenebb kármegosztás között. Más kérdés ha a
vadásztársaság azzal próbál védekezni, hogy volt tábla, vagy ellopták stb., hiszen ezzel egyúttal
elismeri, hogy szerinte kellett volna.
Minden vadelütés egyedi (számos
körülménytõl függõ) esetnek minõsül
nem szabadna tehát egy olyan szakaszon történt eset kárrendezését, ahol a
jelzések elhelyezése nem indokolt és
ezért nem is lettek elhelyezve összevetni egy olyanéval, ahol volt tábla.
A tervek szerint a felmérési folyamat 2007. november 30-ra befejezõdik, ezt követõen a vadásztársaságok a kézhez vett közútkezelõi
hozzájárulás birtokában hozzáláthatnak a táblák áthelyezéséhez és
bevonásához. Közútkezelõ bízik abban, hogy a kellõ átgondoltsággal
kialakított jelzésrendszer hosszabb
távon alkalmas lehet a feladata ellátására és a vadvonulási útvonalak
esetleges megváltozása a jelenlegi
kitáblázás kisebb – elõzetes közútkezelõi hozzájárulás szerinti módosításaival követhetõ lesz.
SZEGHY BALÁZS
Magyar Közút Kht.
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Együtt a megoldásokért…
A vadászkamara, a megyei vadászati
felügyelõk, valamint a kerületi rendõrkapitányságok vezetõi és fegyverügyekkel foglalkozó munkatársai egy közös,
kötetlen megbeszélésen próbáltak megoldást találni az ügyintézés során felmerült problémákra. A meghívást a vadászkamara intézte a résztvevõkhöz az
egyszerûbb, „vadászbarát” hatósági és
rendõrségi ügyintézés érdekében. A tárgyalt témák
között szerepelt a hivatásos vadászok szolgálati
fegyverének engedélybe
történõ bejegyzése, a
fegyvertartási engedélyek
hatósági érvényességének

lejárata körüli szigorú szabályok, valamint minden vadászt, vadászatot érintõ,
rendõrségi ügyintézést igénylõ egyéb téma. Sajnos a törvények adta lehetõségek igen szûk korlátok közt engedik az
ügyintézõket munkájuk elvégzésében,
az ügyintézés ezen okból kifolyólag sajnos nem mindig ügyfélpárti. Bízva a közös beszélgetés jótékony hatásában, il-

letve a rendõrségi munkatársak vadászok irányában mutatott pozitív
szemléletében, reménykedhetünk az elkövetkezendõ idõszakra a gördülékenyebb ügyintézésben.

VARGA MIHÁLY
titkár

Állami vadászvizsgára felkészítõ tanfolyam
A Tolna Megyei Vadászszövetség folyamatosan indítja az állami vadászvizsgára felkészítõ tanfolyamot. A
tanfolyam során Farkas Dénes, Király
István és Varga Mihály szakelõadók
segítségével készülhetnek fel a vadászvizsgára jelentkezõink. Fegyverismeret témakörébõl Bognárné Sulyok
Andrea rendõr alezredes asszony,
míg vadbetegségek tárgyból Dr.
Nagy Péter Kristóf állatorvos elõadását hallgatják a résztvevõk. A vadászjelöltek 12 alkalommal sajátíthatják
el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait. A lõkészséget a Sióagárdi lõtéren
biztosítjuk résztvevõinknek, az utolsó
elõadáson próbavizsgával tesztelhetik magukat a vadászjelöltek. A jövõ
évben a Tolna Megyei Vadászszövetség három tanfolyam indítását tervezi, megfelelõ számú jelentkezõ ese-

tén. A tanfolyamok kezdési idõpontjai a következõk:
I. tanfolyam: 2008. január 25.
II. tanfolyam: 2008. május 9.
III. tanfolyam: 2008. augusztus 15.
Amennyiben adott tanfolyam indításához nincs elegendõ jelentkezõnk,
a tanfolyam elmarad. A regisztrált
jelentkezõket a soronkövetkezõ
megjelölt idõpontra várjuk.
A tanfolyam péntek délutánonként
folyik, heti egy alkalommal. A jelentkezõk számára térítés ellenében
tananyagot biztosítunk. Jelentkezni
a Vadászszövetség irodájában személyesen, érdeklõdni a 74/512-224es, illetve 30/983-91-50-es mobilszámon lehet.
-AVI-

Vadászati
alkalmassági vizsga
Az OMVK Tolna megyei Területi Szervezete 2007-b
ben is megtartotta Vadászati Alkalmassági Vizsgáit a me gyében. Három helyszínen összesen
34 kutya részvételével.
A vizsgákon a kutyák jól, kevésbé jól
felkészítettek voltak. Általában a szárnyas vonszalék kidolgozásával (csapakövetés, csapatartás, elhozás) voltak
gondok. Sok esetben a kutya nem tudta,
hogy mi a feladat, és indítás után légszimattal akart keresni. Az elhozások körül
is voltak jellemzõ hibák, többször gondot
jelentett, hogy a kutya nem akarta felvenni a kitett vadat. Akadt olyan vezetõ,
aki nem tudta, hogy milyen feladatokat
kell végrehajtania. A jövõben ennek kiküszöbölésére a vizsga szabályzat beszerezhetõ lesz a Vadászkamaránál. Reményeim szerint ezután már csak jól felkészített kutyákat kell a vizsgán bírálnunk.
Minden leendõ vizsgázónak jó felkészülést és sikeres vizsgát kívánok.
Köszönet a területet biztosító vadásztársaságoknak és a rendezvényen résztvevõ munkabíróknak.
Többször érte az a vád a kynológiai
bizottságot, hogy az érdeklõdõk nem
tudtak a vizsga idõpontjáról. Tájékoztatásként közlöm, hogy minden vadászatra jogosult a vizsga idõpontja elõtt 1
hónappal ki lett értesítve levélben. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ez a
módszer nem mûködik megfelelõen.
Ezért a következõ évben a Kamarához
kell jelentkezni és megfelelõ létszám
(legalább 10 kutya) esetén megrendezésre kerül a vizsga. Az idõpontjáról,
helyérõl külön értesítünk minden jelentkezõt a vizsga elõtt legalább 15 nappal.
KARÁCSONYI GYÖRGY
Kynológiai bizottság elnöke

2007. DECEMBER

12

Hasznos tudnivalók a
lõfegyvertartással kapcsolatban
– a lõfegyverek országba történõ behozatala, kivitele, az európai lõfegyvertartási engedély –
2004. május 1-jén hatályba lépett
2004. évi XXIV. törvény új jogi alapokra helyezte hazánkban a lõfegyvertartást. Többek között bevezetésre
került az európai lõfegyvertartási engedély is, mely a tûzfegyvereknek az Európai Unió valamely tagállamába történõ –
nem kereskedelmi, vagy elidegenítés célú, hanem sport, vagy vadászati célú – kiviteléhez szükséges. Ezen okmány annak
a személynek adható, aki a tûzfegyver
tartásához érvényes engedéllyel rendelkezik. Aki európai lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba bejegyzett „C” és „D” kategóriájú sportlõfegyverét sportlövõ versenyre behozni, kivinni, illetve az országon átszállítani.
A fentiek lényege az, mely ezen vadászati kiadványt lapozgató vadászoknak
érdekes lehet, hogy az európai lõfegyvertartási engedélyt annak lehet kérelmezni
az állandó lakóhelye szerint illetékes
rendõrkapitányság igazgatásrendészeti
osztályán, akinek érvényes lõfegyvertartási okmánya van, melybe vadászlõfegyver
tartási engedély is bejegyzésre került. Az
okmány kiváltása igazgatási szolgáltatási
díjhoz kötött, 4.000 Ft-ba kerül és addig
érvényes, ameddig a fegyvertartási engedély. Ezen hatósági engedéllyel az Európai Unió valamennyi tagállamába kivihetõ vadászati célra az abba bejegyzett lõfegyver. Természetesen az adott állam saját jogának figyelembevételével használható ott a lõfegyver vadászati célra. Tudjuk, hogy hazánkban is a külföldrõl érkezõ vendégvadászok a lõfegyvertartási engedélyük, európai lõfegyvertartási engedélyükön kívül érvényes vadászati engedéllyel is kell, hogy rendelkezzenek, ennek hiányában nem vadászhatnak.

A

Néhány gondolat az úgynevezett
„harmadik országba” (nem Európai
Uniós) történõ vadászati célú kivitelrõl:
Ha ilyen országba szeretne vadászati
célból utazni valaki, úgy az állandó lakóhelye szerint illetékes rendõrkapitányság igazgatásrendészeti osztályától
kell kiviteli engedélyt kérni az adott lõfegyverre. Ezen kérelem is díjköteles,
4.500 Ft-ba kerül fegyverenként. A kiviteli engedély a rendõrhatóság által

meghatározott ideig érvényes a lõfegyvertartási engedéllyel együtt. Ha ilyen
országból utazik hazánkba vadászni
valaki, úgy azon határvámhivataltól kell
engedélyt kérnie a behozatalra, ahol az
országba belépett, s a magyarországi
tartózkodása a 90 napot nem haladhatja meg. Természetesen a vadászaton
való részvételt a vadászati törvény alapján a vadászati hatóság által a Magyar
Köztársaság területére és az abban
meghatározott vadászterületre kiállított
érvényes vadászati engedély igazolja.

Beszéljünk néhány szót a lõfegyverek
Európai Unión belüli tagországokban történõ megvásárlásának szabályairól is: Ha
magyar állampolgár szeretne EU államban lõfegyvert vásárolni, rendelkeznie kell
a saját, az állandó lakhelye szerinti rendõrhatóság által kiállított érvényes lõfegyver megszerzési engedélylyel. Abban az
országban, ahol a lõfegyver megvásárlásra került – függetlenül attól, hogy magánszemélytõl, vagy üzlettõl történt vásárlás – ellátják szállítólevéllel, mely azonos
a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló
253/2004. (VIII: 31.) Kormány rendelet
16. számú mellékletével. A szállítólevél
tartalmazza a megvásárolt lõfegyver és az
eladó adatait. A hazaérkezést követõen
ezen okmányok alapján kerül bejegyzésre a lõfegyver a tartási engedélybe.
Az un. „harmadik országban” történõ
lõfegyvervásárláshoz szintén szükséges
az érvényes megszerzési engedély. A vásárlást követõen, az eladó által kitöltött
megszerzési engedéllyel jelentkezni kell
az országba történõ belépéskor a határvámhivatalnál, ahol a lõfegyvert vámeljárás alá vonják. Az eljárás lefolytatása
után a lõfegyver tartási engedélybe történõ bejegyzése a kitöltött megszerzési engedély és a vámhatóság által kiállított bizonylat alapján történik meg. Természetesen a bejegyzést megelõzõen a lõfegyvert mûszaki megvizsgálásra is be kell
mutatni, ahol tanúsítvánnyal látják el.
Remélem e néhány sorral hasznos információkhoz juttattam az olvasót,
megkönnyítve ezzel az ügyintézést.
BOGNÁRNÉ SULYOK ANDREA
rendõr alezredes osztályvezetõ
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály
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Ünnepi receptajánlataink
Szarvassonkával töltött
tésztafalatok mályvakrémmel
Hozzávalók 4 személyre:
A töltött tésztafalatokhoz: 20 db 12 cm széles tojásos tésztalapocska, 10 dkg
szarvassonka, 2 ágnyi citromos kakukkfû, 30 dkg juhtúró, 1 tojássárgája, 5
dkg reszelt parmezán sajt (Reggiano márkájú), 20 szál snidling, só, bors
A krémhez: 1/2 fej mogyoróhagyma, 1/2 gerezd fokhagyma, 2 dl szarvasból
készített leves, 1 kisebb burgonya, 5 dkg vad (erdei) mályva levele, szerecsendió, extra szûz olívaolaj, só
A körethez: 10 dkg szarvassonka, extra szûz olívaolaj
A TÉSZTAFALATOK ELKÉSZÍTÉSE: a sonka felét aprítsuk fel a kakukkfûvel
együtt. Dolgozzuk össze a túróval, a tojással, a parmezán sajttal és egy csipetnyi sóval, borssal. Mindegyik tésztalapocska közepére tegyünk 1-1 kanálnyit a
masszából, hajtogassuk össze, majd kössük át õket a snidlingszálakkal. Gõz
felett fõzzük 10 percig a tésztafalatokat.
A KRÉM ELKÉSZÍTÉSE: aprítsuk fel, majd kevés olajon pároljuk meg a mogyoróhagymát és a fokhagymagerezdet, adjuk hozzá a szarvasból fõzött levest és
a meghámozott, feldarabolt burgonyát, fõzzük 15 percig. Ezalatt forraljunk fel
kevés vizet, s forrázzuk le benne a mályvaleveleket. Szûrjük le, majd konyharuhára fektetve rögtön töröljük is õket szárazra. Turmixoljuk õket össze egy kanálnyi fõzõvízzel, majd az így kapott krémet öntsük a leveshez. Ízesítsük egy
csipetnyi szerecsendióval. hagyjuk besûrûsödni, majd sûrû lyukú sziakanállal
szûrjük meg. Tartsuk melegen. A sonkát vágjuk csíkokra, kevés olajon pirítsuk
õket ropogósra egy serpenyõben.
A KÖRET ELKÉSZÍTÉSE: adagoljuk a krémet a tányérokra, tegyünk mindegyikre 5 tésztafalatkát, majd szórjuk meg a ropogós sonkacsíkokkal. Locsoljuk
meg kevés olajjal.

Vadszilvás nyúlgerinc
kókuszos rizzsel
Hozzávalók 4 személyre:
A húshoz: 2 mezei nyúl gerince (fiatal példányoké), 2 kakukkfûág, extra szûz
olívaolaj, só, bors
A mártáshoz: 36 szem vadszilva, 1 diónyi derített vaj (vajzsír), 2 kanál cukor,
5 dl vörösbor, 2 dl mezei nyúlból készített mártásalap, só
A rizshez: 10 dkg rizs, 3 dl kókusztej, friss sáfrány, só
A körethez: 5 dkg kandírozott cédrátcitrom (olasz óriáscitrom)
A HÚS ELKÉSZÍTÉSE: válasszuk le a nyúlgerincet, osszuk 4 filészerû darabra, a
húst borító hártyát távolítsuk el. Forrázzuk le a szeleteket egy vasból készült
edényben fûszerek nélkül, hogy a húsban lévõ kesernyés leveket közömbösíthessük. Egy serpenyõben melegítsünk fel kevés kakukkfûvel ízesített olajat,
majd pirítsuk a hússzeleteket körülbelül 8 percen át. Vegyük le a tûzrõl, sózzuk, borsozzuk meg, majd pihentessük sütõrácson.
A MÁRTÁS ELKÉSZÍTÉSE: maguzzunk ki 12 szilvát. Olvasszuk fel a vajat egy
serpenyõben, majd gyorsan, hogy meg ne puhuljanak, pároljuk meg a gyümölcsöket. Sózzuk, tartsuk továbbra is melegen. Ugyanabban a serpenyõben
olvasszuk fel a cukrot. Adjuk hozzá a maradék szilvát és a bort, s hagyjuk,
hogy ez utóbbi 2/3-a elfõjön. Öntsünk hozzá a mezei nyúlból készített mártásalapot, és ennek is hagyjuk elfõni a 2/3-át. Sûrû lyukú szitakanállal szûrjük le,
sózzuk meg. Tartsuk melegen. (Készíthetjük nem vadon termõ szilvafajtákkal is,
ebben az esetben az elõírt cukormennyiség fele is elég.)
A RIZS ELKÉSZÍTÉSE: fõzzük meg a rizst az enyhén megsózott kókusztejben.
Szûrjük le, ízesítsük egy csipetnyi sáfránnyal. Négy kúp alakú sütõformát kenjünk ki, maj töltsük meg rizzsel.
A KÖRET ELKÉSZÍTÉSE: öntsük a szilvamártást a tányérokra. Szeleteljük fel a
nyúlhúst, majd legyezõszerûen szétterítve helyezzük azt is a tányérokra. Tegyük
mellé a sütõformából kiborított rizst, majd díszítsük a húst egész szilvaszemekkel és kockára vágott kandírozott cédrátcitrommal.
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