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Az idei év a várakozásoknak megfelelõen jelentõs változást hozott a vadászat jogi szabályozásában.
2015 novemberben elfogadta a Parlament a vadászati törvény módosítását, amely az elkövetkezõ évtizedekre 
meghatározza a vadvédelem, a vadgazdálkodás irányátés a vadászat feltételeit hazánkban. Nagy feladat elõtt 
áll a szakma, hiszen a jövõ évben az új elõírásoknak megfelelõen kialakításra kerülnek 1996 óta harmadjára a
vadászterületek és a jogerõs határkijelöléseket követõen a földtulajdonosok ismételten eldönthetik, kik gaz-
dálkodhatnak és vadászhatnak majd a területeken. Tudjuk, a folyamat nem lesz konfliktusmentes, a végén 
lesznek „gyõztesek és vesztesek”, de bízzunk és munkálkodjunk közösen abban, hogy a változásokat ember-
hez méltón éljük át és éljük meg, és minél több vadásztársunk fogja megtalálni számítását, lehetõségét 2017. 
március 1-ét követõen is.

A jövõ év változásaihoz ezúton kívánok egészséget, erõt és kitartást, áldott békés karácsonyt és vadász-
sikerekben gazdag új esztendõt!

Polónyi György  
elnök

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete
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TTIITTKKÁÁRRVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSS  22001155  
2015. október 8-án 61 fõ küldött részvételével lezajlott a 

kamarai titkárválasztás megyénkben. A kötelezõ ügyrendi 
napirendi pontokat követõen a megválasztott jelölõbizottság 
Zrónik István elnökletével megkezdte munkáját, melynek 
eredményeképpen megtörtént a jelenlévõk tájékoztatása a jelö-
lés folyamatáról, és az e célból elrendelt szünetet követõen a
jelöltek elfogadásra kerültek. A titkári posztra három fõ, 
Prezenszky János, Magyar Dezsõ és Kovács István János jelö-
lése történt meg, a küldöttgyûlés döntése alapján mindhárom 
személy neve felkerült a szavazólapra. A jelöltek rövid bemu-
tatkozást követõen elmondhatták elképzeléseiket a jövõt illetõ-
en, mely után Szén József a szavazatszámláló bizottság elnöke 
ismertette a jelenlévõkkel a szavazás menetét, kiosztásra kerül-
tek a szavazólapok és megkezdõdött a szavazás. A kétkörös 
titkos szavazást követõen megszületett a végeredmény, mely 
szerint a küldöttek többsége Kovács István Jánosra adta le a 
szavazatát. Kovács István János a megválasztását követõen 
megköszönte a küldötteknek a bizalmat, a jelölttársainak a 
„kampányidõszakban” tanúsított korrektséget és emberséget, 
illetve elõdjének Prezenszky Jánosnak az eddigi közös munkát. 

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezetének vezetõ-
sége a 2015. október 8-i titkárválasztás követõen:

Elnök: Polónyi György
Titkár: Kovács István János
Sportvadász alelnök: Kovács Kálmán
Hivatásos vadász alelnök: Vona Dénes
Vezetõségi tagok: Valaczkai Erzsébet, Zrónik István

Polónyi György 
elnök

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete

BEMUTATKOZÁS ÉS 
CÉLKITÛZÉSEK 

Kovács István János vagyok, 
1976. április 25-én születtem Jászbe-
rényben. Gyermekkoromat Jászapátin 
töltöttem, szüleimmel és két nõvé-
remmel. Tizenkét éve élek Egerszólá-
ton egy kertes családi házban csalá-
dommal. Feleségemmel két iskolás 
leánygyermeket nevelünk.

Kisiskolás korom óta érdeklõd-

tem a természet iránt, 5. osztályos koromtól kezdõdött el a 
vadgazdálkodási és vadászat iránti érdeklõdésem. A pályavá-
lasztás idõszakára nem volt kétséges számomra, hogy a termé-
szethez közeli szakmát kell választanom, így felvételiztem a 
mátrafüredi erdészeti középiskolába. A sikeres felvételit köve-
tõen 1990-tõl 1995 között megszereztem az erdésztechnikusi 
végzettséget. Technikustanuló éveim alatt nyári gyakorlataimat 
a Jászapáti Barátság Vadásztársaságnál töltöttem, mint fácán-
gondozó, így ekkor már közelebbrõl megízleltem a vadvédel-
met és vadgazdálkodást. Magával ragadott a szakma és mi sem 
volt természetesebb, hogy az itt felajánlott vadõri állás lehetõ-
ségre igent mondtam és az erdésztechnikusi ötödik évét már 
„távoktatásban” fõállású hivatásos vadászként fejeztem be.

A vadásztársaságnál belecsöppentem egy igazi „klasszi-
kus” apróvadas terület életébe, nem a most elterjedt extenzív 
vadgazdálkodás volt akkoriban a jellemzõ. A 12 ezer (majd 
1996 után 14 ezer) hektáros vadászterületen a kora tavasszal
elkezdett dúvadgyérítés, õzbakmegfigyelés, a májusi õzbakva-
dásztatás, a fácán elõ- és utónevelés, majd a fácán és nyúl va-
dászatok, a nyúlbefogás, a tarvad vadászat és a téli vadgondo-
zás mellett nem volt idõ pihenésre, de volt idõ az emberi és 
vadászbaráti kapcsolatok ápolására.

A munka mellett folytattam tanulmányaimat a Soproni 
Egyetem Erdõmérnöki karának, Vadgazda mérnöki szakán, 
ahol 1999-ben vadgazda mérnökként sikeresen államvizsgáz-
tam.

Az államvizsgát követõen hat hónapot dolgoztam hivatásos
vadászként a Jászkiséri Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnál, 
majd 2000 januárjában, élve a lehetõséggel elnyertem egy vadá-
szati felügyelõi állást az FVM Heves Megyei Földmûvelésügyi 
Hivatalának Vadászati és Halászati Felügyelõségén.

A Heves megyei vadászati hatóságnál a titkári hivatal be-
töltéséig több mint tizenöt évet dolgoztam. Kezdõ felügyelõ-
ként igyekeztem minél jobban megismerni a megye adottságait 
és a vadászatra jogosultakat, vadászokat. Vadászati felügyelõ-
ként, majd 2007-tõl vadászati és halászati osztályvezetõként 
igyekeztem a jogszabályi keretek között segíteni a vadászatra
jogosultak munkáját. Kollégáimmal együtt aktívan részt vettem 
a megyét érintõ vadgazdálkodási körzettervek kialakításában, a 
megyei trófeabírálat „modernizálásában”, a 2006-os vadászte-
rület kialakításban.

Felügyelõi munkám mellett belekóstoltam az oktatásba is, 
volt szerencsém erdész és vadgazda technikus diákokat tanítani 
a mátrafüredi és az egri szakoktatási intézményekben, valamint 
fõiskolai hallgatóknak is tarthattam elõadást a gyöngyösi fõis-
kolán.

Nem adtam föl ez idõ alatt saját továbbképzésemet sem, 
2008-ban Mosonmagyaróváron a Nyugat-magyarországi Egye-
temen okleveles élelmiszerminõség-biztosító agrármérnöki 
diplomát szereztem, illetve jelenleg is a folytatok tanulmányo-
kat a Szent István Egyetemen halászati szakirányon.

A vadászati hatóságnál eltöltött idõ alatt a megyei érdek-
képviselettel való kapcsolattartás példaértékû volt, ha egyes 
esetekben vitázva is, de egy irányba igyekeztük tolni a szakma 
„szekerét”. Mind hivatali, mind magánemberként igyekeztem
részt venni a vadászati rendezvényeken. Munkám során meg-
ismertem a vadászatra jogosultak képviselõit, a vadászati tiszt-
ségviselõket és sok vadászembert, legtöbbjükkel jó kollegiális, 
néhányukkal pedig baráti viszonyt sikerült kialakítani.

A kamarai titkári tisztségért történõ indulásomat motivál-
ta, hogy a szakma érdekképviseleti elemében is kipróbáljam 
magam, az eddig végzett munkám és belsõ indíttatásom alapján 
érzek arra motivációt, hogy a vadászokat és a vadászati szak-
mát errõl az oldalról is jól szolgáljam.

Elképzelésem és szándékom, hogy a kamara egy olyan 
szolgáltató jellegû érdekképviseletté váljon a vezetõség és a 
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tagság segítségével és közös akaratával, amely a felmért és 
valós igényeket hivatott kiszolgálni. Fontosnak tartom a belsõ 
és civil társadalom felé történõ kommunikáció erõsítését, 
amelyhez eszközként kívánom felhasználni a mai kor vívmá-
nyait (internet). Ehhez szükséges például a kamarai tagi adat-
bázis önkéntes alapon történõ bõvítése az email címekkel, egy 
hírlevél hálózat kialakításával, ami a bejelentkezõ tagoknak 
akár naprakész információkat biztosít rohanó világunkban.

Az európai vadásztársadalom az elöregedés jeleit mutatja, 
ezért az utánpótlás kinevelését is kiemelkedõ feladatnak tar-
tom. Hiszem, hogy a természet és a vadászat megismerése 
iránti vágyat már kisgyermek korban el kell ültetni, ebben az 
érdekképviselet kiemelkedõ szerepet tud vállalni. A szakmába 
bekerülõ diákoknak magas színvonalú oktatást kell biztosítani.

A vadásztársadalomban folyik egy átrendezõdési folya-
mat, amit a jövõ évi területkialakítás fokozni fog. Fontos, hogy
a kiesõknek az érdekképviselet egyfajta erkölcsi bázist adjon a 
folyamatok feldolgozásához és az esetleges újrakezdéshez. Az 
érdekképviselet (és nem csak a vadászkamara) az átrendezõdési 
folyamatban egyfajta mediátori szerepet is elláthat.

Az élõhelyfejlesztéssel, az apróvad helyzetével, a nagy-
vadállomány szabályozásával, a vadkárszakértõkkel kapcsola-
tos rendszerszintû szakmai problémák megoldása az elkövetke-
zõ idõszak kihívása. Helyi szinten elõre kell mozdulni a szak-
mai konferenciák és rendezvények szervezésében, a kötelezõ 
szakmai továbbképzések színvonalának emelésében, a hivatá-
sos vadászok megyei versenyének megrendezésében. Fontos-
nak tartom a megyei vadászati almanach megszületését, ehhez 

azonban meg kell találni a megfelelõ finanszírozási forrást. 
Más megyék példáján okulva keresni kell az alternatív finan-
szírozási lehetõségeket, például alapítványi formában. Tovább 
kell erõsíteni a hatóságokkal és más szervekkel történõ kapcso-
lattartást, nyitni kell más társadalmi szervezetek felé szakmánk 
és hobbink elfogadtatása érdekében. Lehetõséget látok anyagi 
jellegû érdekérvényesítésre például kedvezményeket adó part-
nerek felkutatásával, vagy akár az idõs vadászok részére törté-
nõ vadászati felajánlások koordinálásával.

Természetesen elképzeléseimet a vadászkamara vezetésé-
vel együtt és a tagság segítségével tudom csak elérni, ezért 
kérem valamennyi vadásztársamat, hogy a fenti célok elérése 
érdekében a vezetõséggel közös munkánkat támogassák! For-
máljuk közösen jövõnket, annak érdekében, hogy a magyar 
vadállomány adta vadászati lehetõségekkel minél szélesebb 
körben tudjunk mi is és unokáink is élni, a magyar vadállo-
mány hírneve ne csorbuljon, hanem erõsödjön, mi vadászok 
fölül tudjunk emelkedni a világunkra oly jellemzõ ellenséges-
kedésen és példamutató, etikus magatartásunkkal tisztelet vív-
junk ki az emberek között, helyére téve a vadászat igazi rangját 
hazánkban!

Vadászüdvözlettel: 
 

Kovács István János 
titkár 
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VADÁSZJEGY ÉRVÉNYESÍTÉS 
Felhívom a Tisztelt Vadásztársak figyelmét, hogy a vadász-
jegy érvényesítés rendje 2016-ban az alábbiak szerint ala-
kul:

A 2015/2016. évi vadászjegyek a vadászati év végéig, 2016.
február 29-ig érvényesek. Március 1-én már rendelkezni 
kell a 2016/2017.évi vadászjeggyel, mivel érvényes vadász-
jegy nélkül vadászfegyver nem tartható.

A vadászjegy érvényesítés 2016. január 11-én (hétfõn) 
kezdõdik.

 
Ügyfélfogadás vadászjegy érvényesítés ügyében: 

Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-14 óráig
Pénteken a vadászjegy kiadása szünetel!

 
Egyéni vadászjegy érvényesítés:
Szükséges dokumentumok: 2015/2016. évi vadászjegy,
2015/2016. évi egyéni lõjegyzék, fegyvertartási engedély, 
személyi igazolvány.
 
Csoportos vadászjegy érvényesítés: 
A csoportos vadászjegy kiváltás januárban történik, mely-
hez elõzetes telefonos egyeztetés szükséges a +36 (36) 517-
123-as telefonszámon. /Idõpont egyeztetés 2016. január 
11-tõl/ 
Szükséges dokumentumok: névsor, amelyben fel kell tün-
tetni az esetleges változásokat (tagokat, a kilépõket, az elha-
lálozást, más megyébe költözést szükséges feltüntetni./,
illetve azokat külön, akik emeltdíjas biztosítást szeretnének 

kötni! Érvényesíteni csak az aktuális névsorral és fegyver-
tartási engedélyekkel lehet.

A vadászjegy érvényesítés díja: 15.000 Forint kamarai
tagdíjjal és alapdíjas biztosítással. Lehetõség van emeltdíjas
biztosítást kötni, amelynek ára: 16.000 Forint. 70 éven felü-
li vadászoknak kamarai tagdíjat nem kell fizetni, így a díj 
11.000 Ft alapdíjas biztosítással, 12.000 Ft emeltdíjas bizto-
sítással. Elveszett vadászjegy, vagy lõjegyzék pótlása 5000 
Ft (kivétel a rendõrségi jegyzõkönyv).

Új vadászjegy megszerzéséhez szükséges dokumentu-
mok: állami vadászvizsga bizonyítvány, akik tanfolyamra
jártak azoknak a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, 
személyi igazolvány, lakcímkártya.
Vadászjegy érvényesítéskor a vadászok 2016. évi vadászév-
könyvet és holdnaptárt kapnak ajándékba.

Az ünnepekben az ügyfélfogadási idõ az alábbiak szerint 
módosul: 

2015. december 21-24. között és 2016. január 4-8. között az 
ügyfélfogadás 9-12 óráig tart.
2015. december 28- 31. között az ügyfélfogadás szünetel, az 
iroda zárva tart.
Soron kívüli ügyintézés esetén egyeztetni lehet a +36 (30) 
445-6087-es telefonszámon.
 
2015. december 3. 

 
Kovács István János 

titkár 
OMVK Heves Megyei Területi Szervezete 
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TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS  
A 2015. évi 182. számú Magyar Közlönyben megjelent a vad 
védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal össze-
függõ egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.). A 2015. nov-
ember 26-án kihirdetett jogszabály jelentõs része a vad védel-
mérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseit módosít-
ja a 1.-54. §-ig, míg a 55.-62. § a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl 
szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) változá-
sait tartalmazza, illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény egy szakaszát egészíti ki a 63. §. A 
Mód.tv. hosszas elõkészítés követõen született meg, számos 
egyeztetésen átesett, míg végleges formáját elnyerte, az alapos
elõkészítés követõen az Országgyûlés 2015. november 17-ei
ülésén 147 igennel, 8 nemmel és 32 tartózkodással fogadta el. 
A jogszabály elõkészítésének aktuális állapotáról és a zárósza-
vazásról az OMVK folyamatosan tájékoztatta az érdeklõdõket
a www.omvk.hu honlapon, mely alapján a heves megyei szer-
vezet a www.hevesi-vadasz.hu honlapon is naprakész tájékoz-
tatást nyújtott.

Tekintettel arra, hogy nagy várakozás elõzte meg a jogszabály 
módosítás megszületését, a teljesség igénye nélkül, de a Vtv. 
jelentõs módosításait pontokba foglalva összegzem a változá-
sokat, felhívva a figyelmet, hogy a változások hatálybalépése 
lépcsõzetesen, 2016. január 1-ével fog megtörténni:

 Vadászterület kialakítása 
Megváltozott a vadászterület határának megállapítására 
vonatkozó szabályozás. A vadgazdálkodási üzemtervi cik-
lus lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapí-
tani. A vadászati hatóság a hatályos üzemtervi ciklus 
utolsó vadászati évének március 31. napjáig (ez a legtöbb 
vadászterület esetében 2016. március 31.) a meglévõ va-
dászterület határokat és a vadgazdálkodási tájegység hatá-
rait alapul véve, a következõ üzemtervi ciklusra a vadász-
terület határára vonatkozó ajánlást tesz közzé hirdetmény 
formájában. 
Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa(i) a 
vadászterület határával kapcsolatos módosító javaslatot, 
vagy új vadászterület kialakítását célzó javaslatot nyújthat 
be a hatályos üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének 
május 15. napjáig. A módosító javaslat benyújtásának fel-
tételeit a Vtv. 11/A. § (6-8) bekezdések tartalmazzák. A 
módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság vég-
zéssel dönt.
Amennyiben a vadászati hatósági ajánlással érintett va-
dászterület határára nem érkezik módosító javaslat a va-
dászati hatóság hivatalból megállapítja a vadászterület ha-
tárát.
Ha a vadászterületek átfedésére irányuló érvényes módo-
sító javaslat érkezik a vadászati hatósághoz, akkor a vadá-
szati hatóság a hatályos üzemtervi ciklus utolsó vadászati 
évének július 15. napjáig egyeztetést tart. Az egyeztetést 
az érvényes módosító javaslatot benyújtó földtulajdono-
sok közös képviselõjének, és a módosító javaslattal érin-
tett hatályos vadászterület közös képviselõjének részvéte-
lével zajlik, de a módosító javaslattal érintett földtulajdo-
nos, ha képviseletérõl nem kívánt gondoskodni az egyez-
tetésen személyesen is részt vehet.

Amennyiben a lefolytatott egyeztetésen egyezség születik,
azt a vadászati hatóság határozatba foglalja és annak, va-
lamint a vadászterület kialakítására vonatkozó szabályok 
alapján megállapítja a vadászterület határát.
Egyezség hiányában a vadászati hatóság a vadászterület 
határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint 
a vadászterület határát hivatalból állapítja meg.
A vadászterület határának megállapítására vonatkozó ha-
tározatot a vadászati hatóság hirdetményi úton közzéteszi.
A vadászterület határának megállapítására vonatkozó ha-
tározat jogerõre emelkedését követõen a vadászterület tu-
lajdonosi közösségének gyûlése összehívható.

 A tulajdonosi gyûlés döntéshozatala és összehívása 
Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyûlé-
sén a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló 
földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számí-
tott szavazattöbbséggel határoznak (Vtv. 12. §) . A va-
dászterület határának megállapítását követõ elsõ gyûlésen 
kellene ilyen formán eldönteni a tulajdonosi képviselet 
formáját és személyét (közös képviselõ választás), a vadá-
szati jog gyakorlásának, hasznosításának módját és feltét-
eleit (haszonbérlõ személye, haszonbérleti díj nagysága, 
haszonbérlet egyéb feltételei).
A tulajdonosi gyûlés összehívását a Vtv. 12. § (1) bekez-
désben foglalt kérdések vonatkozásában a gyûlés összehí-
vását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni 
hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti 
hirdetményi úton.

 A tulajdonosi közösség képviselõjére vonatkozó szabá-
lyok 
A módosítások lényeges pontosításokat, részletszabályokat
tartalmaznak a tulajdonosi (közös) képviselõre vonatkozó-
an: ki lehet tulajdonosi képviselõ, mik a kizáró okok és ösz-
szeférhetetlenségi szabályok, a képviseleti megbízás meg-
szûnésének esetei, a visszahívhatóság kimondása és a kép-
viselõ kötelezettségei.

 A társult vadászati jog hasznosítása
A Mód.tv. 8. §-a kimondja, hogy „A Vtv. 13. § 
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(2) 
Társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag 
hasznosítani lehet, haszonbérlet útján.”” 

 A haszonbérlet 
Továbbra is tilos az alhaszonbérletbe adása a vadászterü-
letnek.
A haszonbérlõ a haszonbérleti díj 90 %-ának megfelelõ 
elõleget köteles fizetni a vadászati jog haszonbérletéért, a 
vadászati év kezdetét megelõzõ december 1-ig. Ennek
elmaradásáról a tulajdonosi képviselõ köteles a vadászati 
év kezdetét megelõzõ december 31-ig értesíteni a vadá-
szati hatóságot. A vadászati hatóság a haszonbérlõ vadá-
szatra jogosultat felszólítja az elõleg megfizetésére, és ha 
a haszonbérlõ a felszólítás ellenére a haszonbérleti díjat 
február utolsó napjáig nem fizeti meg, akkor törli a nyil-
vántartásból.
A vadászterületnek minõsülõ, de a vad elõl kerítéssel tar-
tósan elzárt ingatlan után haszonbérleti díj nem jár.
A haszonbérleti szerzõdést a vadgazdálkodási üzemterv 
idõtartamára, de legkésõbb 2037. február 28-ig lehet
megkötni.
A vadászati hatóság a haszonbérleti szerzõdésben foglal-
tak teljesülését felülvizsgálni jogosult, illetve meghatáro-
zott idõszakonként köteles, és ha a törvényi feltételek 
fennállnak a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli. 
A haszonbérleti szerzõdés azonnali hatállyal megszûnik, 
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ha a vadászati hatóság az idõszakos felülvizsgálat során a 
vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli.
Hatályát veszti a Vtv. 18. § (4) a) pontja, mely szerint a
vadászati hatóság nem hagyja jóvá a haszonbérleti szer-
zõdést, amennyiben nem biztosított, hogy a vadászterüle-
ten egy vadászra legalább száz hektár vadászterület-
hányad jusson.

 Kényszerhasznosítás 
A vadászati hatóságnak a feltételek fennállása esetén ha-
tásköre lesz kijelölni a vadállomány védelme érdekében a 
vadgazdálkodási és vadászati tevékenység ellátására al-
kalmas jogi személy, illetve kijelölheti a közös képviselõ 
személyét.

 Zárttéri vadtartás 
Külön fejezetet (I/A. fejezet) kaptak a törvényben a nagy-
vad és az apróvad tartására vonatkozó szabályok.

 Kerítés a vadászterületen
Vadászterületen – a természetvédelmi hatóság és a katonai 
hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás, illetve az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a vad moz-
gását befolyásoló, tartós telepítésû kerítés a vadászatra jogo-
sult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság engedélyével lé-
tesíthetõ.

 Vadgazdálkodási tájegység, tájegységi fõvadász
A tájegységi vadgazdálkodási terv a Vtv-ben foglalt célok 
megvalósítását szolgáló, húsz évre szóló, hosszú távú 
vadgazdálkodási elõírás, melyet elsõ alkalommal a 2017.
március 1-jével kezdõdõ idõszakra kell elkészíteni.
A vadgazdálkodásért felelõs miniszter a fenntartható és 
szakszerû vadgazdálkodással és vadvédelemmel össze-
függõ feladatokat tájegységenként tájegységi fõvadászok 
útján látja el. A tájegységi fõvadász a Vtv-ben felsorolt
szakirányítási és szaktanácsadási feladatokat lát el.
A vadgazdálkodásért felelõs miniszter felhatalmazást ka-
pott, hogy rendeletben jelölje ki a vadgazdálkodási táj-
egységeket, valamint rendeletben szabályozza a tájegysé-
gi fõvadász mûködésével és szakmai irányításával kap-
csolatos feladatokat.

 A hivatásos vadász 
A hivatásos vadász a vadgazdálkodási üzemtervben és az 
éves vadgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásának 
szakirányítójaként a vadgazdálkodással összefüggõ fel-
adatok szakszerû ellátását végzi.
A vadászatra jogosult vadászterületenként legalább egy fõ 
hivatásos vadászt köteles alkalmazni, míg négyezer hek-
tárt megahaladó vadászterület esetében minden megkez-
dett négyezer hektár után egy fõ hivatásos vadászt köteles 
alkalmazni.
A hivatásos vadász tevékenységét munkaviszonyban, tel-
jes napi munkaidõben végzi. Az általános teljes napi 
munkaidõnél rövidebb teljes napi munkaidõben, illetve 
részmunkaidõben a hivatásos vadász a tevékenységét nem 
végezheti. 
Egy hivatásos vadász kizárólag egy vadászatra jogosult 
alkalmazásában állhat.
A hivatásos vadász nyilvántartásba vételét és nyilvántar-
tásból törlést az adott feltételek fennállása esetén a vadá-
szati hatóság végzi.
A hivatásos vadász legfõbb feladata a vadgazdálkodás 
szakszerûségének, valamint a vadászati tevékenység jog-
szerûségének biztosítása, amelynek érdekében részt vesz
az éves vadgazdálkodási terv elkészítésében, biztosítja 
az abban foglalt elõírások teljesítését; ellátja 
a vadállomány és élõhelyének védelmével kapcsolatos 
szakfeladatokat; szolgálati tevékenysége során közremû-

ködik a vadállomány szabályozásával kapcsolatos szak-
feladatok elvégzésében; közremûködik a vadászati tevé-
kenységre vonatkozó elõírások betartatásában, a vadá-
szattal összefüggõ jogellenes cselekmények megakadá-
lyozásában, valamint a vadászetikai szabályok megtartá-
sában; és a fentiekkel kapcsolatos megállapításait, intéz-
kedéseit a szolgálati naplóban rögzíti.
Ha a hivatásos vadász fenti kötelezettségeit neki felróható 
módon megszegi, a vadászati hatóság kezdeményezheti a 
rendõrhatóságnál a szolgálati jelvény és igazolvány visz-
szavonását, egyúttal szolgálati naplóját bevonja.

 A vadászattal kapcsolatos szabályok 
Megtörtént a tiltott vadászati eszközök, tiltott vadászati 
módok és a vadászat rendje megsértésének újraszabályo-
zása.
A kiegészítõ vadászvizsga letételét követõen már nem 
csak íjjal és ragadozó madárral, hanem elöltöltõ fegyver-
rel és magyar agárral is folytatható lesz vadászat.
Pontosításra került az azonosítójel felhasználásának rend-
je és az egyéni vadászatot követõen a vadászati napló 
használata. A vadászatra jogosultnak biztosítani kell a va-
dászati naplóhoz történõ megfelelõ hozzáférést. 
A vadászatra jogosultnak kötelezõ lesz szakmai irányítót 
kinevezni, aki Vtv. által elõírt képesítési feltételekkel ren-
delkezik. E tekintetben összeférhetetlenségi szabályt is 
megállapít a Vtv., mivel ez a személy nem lehet az általa 
szakirányított vadásztársaságnál hivatásos vadász.

 Trófeabírálat
Megváltoznak a trófeabírálati eljárás szabályai egyes be-
mutatási határidõk, a kiadott igazolás és a szakszerûtlen 
elejtés vonatkozásában. A szakszerûtlen elejtés megállapí-
tásra és ahhoz szankció rendelése bevezetésre kerül. Elkü-
lönül a zárttéren és a szabadtéren elejtett vad trófeabírála-
ta.
Létrejön az Országos Trófeabíráló Testület, amely a trófea-
bírálat rendjének és szabályainak egységesítését látja el, el-
jár másodfokon a vadászati hatóság trófeabírálati határoza-
ta tekintetében, dönt a nemzeti értékké nyilvánításról, illet-
ve a nemzeti értékké nyilvánított trófea Magyarországról 
történõ kivitelét engedélyezi, valamint vezeti a hazai trófea 
ranglistát.

 Vadkár
Lényeges változás, hogy a vadkár tekintetében részletsza-
bályok fogják meghatározni a megelõzéssel kapcsolatos 
földhasználói és vadászatra jogosulti feladatokat.
Létrehozza a Vtv. a vadkár pénzügyi fedezetének jogin-
tézményét. 

 Jogkövetkezmények
Meghatározza, illetve pontosítja a Mód.tv. a törvényi elõ-
írások megszegése esetén alkalmazható jogkövetkezmé-
nyeket (korlátozások, tiltások, bírságok).
Új elem például a trófeás vad szakszerûtlen elejtése esetén 
történõ szankció, az adatszolgáltatási kötelezettség valót-
lan adattartalommal történõ teljesítése, vagy a vadászat 
alkalmával az elõírásoknak nem megfelelõ vadászkutya 
hiánya.
Egyes jogsértések esetén növekednek a bírságtételek is.
A zárttéri vadtartás elõírásit megsértõ személy is vadgaz-
dálkodási bírsággal sújtható lesz a hatálybalépéstõl. 

 Hatályosulás
A Mód.tv. 64. §-a tartalmazza a hatályba léptetõ rendel-
kezéseket, mely szerint a változások négy lépcsõben, 
2016. január 1. és július 1., valamint 2017. január 1. és 
március 1. napokkal lépnek hatályba.
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Tekintettel arra, hogy az ördög a részletekben rejlik a Vtv. 
végrehajtásához is szükségesek a jó végrehajtási utasítások. A 
Vtv. módosításához a jogalkotó ígérete szerint hamarosan meg-
születnek a szükséges végrehajtási rendeletek, amelyekkel a 
hatálybalépésektõl ismét kerek egész szabályozása lesz az 
ágazatnak.

Itt szeretném felhívni a Tisztelt Vadásztársak és Olvasók fi-
gyelmét, hogy a fenti összefoglaló nem tartalmazza valamennyi 
módosítást, inkább tájékoztató és figyelemfelhívó jelleggel 
készült különös tekintettel a lépcsõzetes hatálybalépésre, az 
élet során minden esetben a hatályos jogszabályi elõírásokat 

kövessék, melyhez segítséget nyújtanak a tájékoztató webolda-
lak, hivatalos jogszabálykeresõ honlapok (pl. ingyenes a 
www.njt.hu ), illetve a hivatalos szervek, hatóságok, érdekkép-
viseleti szervek. A jogszabályváltozásról a továbbiakban is 
naprakészen kívánom tájékoztatni a fent hivatkozott internetes 
oldalon valamennyi érdeklõdõt.

Kovács István János 
titkár

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete

 
 

VADGAZDÁLKODÁSI AKTUALITÁSOK HEVES MEGYÉBEN 
2015. szeptember 30-ával lezárult ez évre az õzbak vadászati idény. Az 2015/2016-os vadgazdálkodási évben a tavalyihoz képest 
több, 1514 db õzbak trófea került bemutatásra, ami 4,7 %-os emelkedést jelent az õzbak lelövésekben. Ebben az évben érmes õzbak 
128 db volt, ami a bírált bakoknak 8,45 %-a, ami magasabb, mint a megelõzõ év 7,6 %-os érmes aránya. Az éremhatárt elért trófeákból 
arany 19 db (1,25 %), ezüstérmes 42 db (2,77 %), bronzérmes 67 db (4,43 %) volt. Az idei évben terítékre hozott õzbakok közül a leg-
nagyobb trófeasúlyú õzagancs 644 gramm, a legnagyobb pontszámot elért trófea 174,45 CIC. pontot kapott. Az õzbakok 23,7 %-át 
külföldi vadász, míg nagyobb hányadát, 76,3 %-át hazai vadász hozta terítékre. Az alábbi táblázatokban láthatóak a lebírált bakok 
korosztályi és trófeatömeg megoszlás adatai összehasonlítva a 2012/2013. a 2013/2014. és 2014/2015. vadgazdálkodási év adataival:

Trófeatömeg (g) -150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 

2012/2013 Mennyiség (db) 211 163 291 274 158 90
Aránya (%) 17,0 13,1 23,4 22,1 12,7 7,2 

2013/2014 Mennyiség (db) 175 143 233 273 202 117
Aránya (%) 14,3 11,7 19,0 22,3 16,5 9,5 

2014/2015 Mennyiség (db) 231 183 249 286 242 141
Aránya (%) 16,0 12,7 17,3 19,8 16,8 9,8 

2015/2016 Mennyiség (db) 239 188 264 298 250 148 
 Aránya (%) 15,8 12,4 17,5 19,7 16,5 9,8 

Trófeatömeg (g) 400-450 450-500 500-550 550-600 600- 

2012/2013 Mennyiség (db) 42 9 3 1 0
Aránya (%) 3,4 0,7 0,2 0,1 0,0 

2013/2014 Mennyiség (db) 55 24 3 0 1
Aránya (%) 4,5 2,0 0,2 0,0 0,1 

2014/2015 Mennyiség (db) 69 21 15 3 3
Aránya (%) 4,8 1,5 1,0 0,2 0,2 

2015/2016 Mennyiség (db) 75 33 11 5 3 
 Aránya (%) 4,9 2,2 0,7 0,3 0,2 

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012/2013

Mennyiség (db) 120 83 250 184 233 190 83 38 19 18 12 12
Aránya (%) 9,7 6,7 20,1 14,8 18,8 15,3 6,7 3,1 1,5 1,4 1,0 1,0 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 36,5 33,6 30,0

2013/2014

Mennyiség (db) 105 49 247 201 231 198 68 45 16 31 11 24
Aránya (%) 8,6 4,0 20,1 16,4 18,8 16,2 5,5 3,7 1,3 2,5 0,9 2,0 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 32,7 35,2 32,1

2014/2015

Mennyiség (db) 193 85 289 167 309 211 74 45 18 25 19 8
Aránya (%) 13,4 5,9 20,0 11,6 21,4 14,6 5,1 3,1 1,2 1,7 1,3 0,6 
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 39,3 33,0 27,7

2015/2016 Mennyiség (db) 182 57 452 208 295 142 53 42 27 26 19 11 
 Aránya (%) 12,0 3,8 29,8 13,7 19,5 9,4 3,5 2,8 1,8 1,7 1,3 0,7 
 Korosztály Fiatal Középkorú Öreg 
 Aránya (%) 45,6 33,3 21,1 
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A gímszarvas fokozott hasznosításának megfelelõen emelkedett az idõarányosan trófeabírálat céljából bemutatott bikák száma, 
2015. december 4. napjáig összesen 510 gímtrófea került bemutatásra, ami 11,2 %-os növekedés a tavalyi év ugyanezen idõsza-
kához viszonyítva. Az eddig lebírált gímtrófeák közül a legnagyobb trófeasúlyú gímbika 9,9 kg volt, a legtöbb pontszámot elért gím-
trófea 202,24 CIC. pontszámot kapott a trófeabírálat során. Az eddig bemutatott gímbikákból 124 példányt külföldi vadász ejtett el. 
Az alábbi táblázat mutatja a fõbb adatokat, összehasonlítva az eredményeket az elõzõ év idõarányos adataival:

Gímszarvas 
bírálati ada-

tok 2015. 
december 4-

ig 

Összes lebírált 
trófea 

Összes 
érmes 

 Trófeatömeg 

arany ezüst bronz 9-10 kg 8-9 kg 7-8 kg 

db 

2014/2015 458 96 2 13 81 3 9 28

2015/2016 510 107 0 14 93 3 8 28 

Az I/1-es vadgazdálkodási körzetben a mezei nyúl és fácán hasznosítási darabszámok csak az õszi apróvadállomány becslési ada-
tainak ismeretében kerültek kiadásra a vadászatra jogosultak részére, a vadgazdálkodási tervekben összesen 2905 db mezei nyúl 
és 21790 db fácán lelövés került engedélyezésre. Nagyobb mennyiségben fácánhasznosítást csak a fácánkihelyezést végzõ vad-
gazdálkodók kaptak, fácántyúk lelövést csak három vadászterületre összesen 3300 darabos mennyiségben engedélyezett a ható-
ság.  A ragadozó gyérítés, vadföldmûvelés, vadtakarmányozás, egyéb élõhely-fejlesztés, állománydúsítás célú kihelyezés azok az 
eszközök, amellyel a vadászatra jogosult élhet a hatósági elõírásokon túl. A megye I/1-es vadgazdálkodási körzetében az alábbiak 
szerint alakult a tavaszi-nyári idõszakban a ragadozó gyérítés eredménye (összehasonlítva a megelõzõ két év ugyanazon idõsza-
kával):

Róka Szarka 
Vadgazdálkodási év lelövés csapdázás kotorékból kiásva összes lelövés csapdázás összes

2012/2013 1212 22 224 1458 1153 346 1483
2013/2014 1177 13 218 1408 1005 263 1252
2014/2015 1525 19 159 1703 1338 354 1692
2015/2016 1346 114 159 1619 1376 583 1959 

Dolmányos varjú Szajkó 
Vadgazdálkodási év lelövés csapdázás összes lelövés csapdázás összes

2012/2013 442 12 454 114 8 122
2013/2014 435 84 519 94 7 99
2014/2015 665 151 816 80 0 80
2015/2016 650 82 732 81 0 81 

Tájékoztatom a vadászatra jogosultakat, hogy a vadászati hatóság 2015 decemberében megkezdi a társasvadászatok fokozott
ellenõrzését, és egyben felhívom a vadászatra jogosultak figyelmét a társasvadászat szabályainak maradéktalan betartására.

Bocsi Csaba 
fõosztályvezetõ-helyettes 

Heves Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi és Erdõgazdálkodási Fõosztály

Földmûvelésügyi Osztály
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2015. július 11-én több mint harminc vadásztársaság és vad-
gazdálkodó részvételével ragyogó idõben került megrendezésre 
a XXIV. Heves Megyei Vadásznap az OMVK Heves Megyei 
Területi Szervezete, a Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálko-
dók és Természetvédõk Szövetsége és Parád-Bodony Önkor-
mányzatának közös szervezésében. Farkas László Márton el-
nök úr megnyitóját követõen Pechtol János fõtitkár, ügyvezetõ 
elnök úr vadásznapi köszöntõje adta meg a lendületet a rendez-
vénynek, ahol a beharangozott program szerint zajlottak az
események. A délelõtt egyik csúcspontja a kitüntetések átadása 
volt, amely során az alábbi vadásztársak vehették át az elisme-
réseket:

MAGYAR VADÁSZATÉRT ÉRDEMÉREM:

 Farkas László Márton (a Heves megyei Vadászok, 
Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetségé-
nek elnöke) Több évtizedes vadászmúlttal rendelke-
zik. 1980-ban az akkori MAVOSZ küldöttjeként kezd-
te, majd Intézõ Bizottsági tag volt, 1997.-tõl pedig 
mint sportvadász alelnök tevékenykedett, majd kama-
rai elnök lett több cikluson keresztül. Ezzel párhuza-
mosan a Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédõk elnöki tisztségét is ellátja mind a mai 
napig. A Magyar vadgazdálkodásért Alapítvány titká-
ra. Vadásztársasági elnök is 1990-2013-ig. Elnökként 
tisztségét lelkiismeretesen és célratörõen végezte, il-
letve végzi ma is. Az õ érdeme, hogy a Heves megyei 
vadászújság újraindult és mai napig is évente többször 
is eljut a vadászokhoz. Munkáját és elkötelezettségét a 
vadászat és a vadgazdálkodás iránt szeretnék ezzel a
kitüntetéssel elismerni 

 
Vadászkamara Aranyérme:  
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 Vona Dénes a Heves megyei Vadászkamara hivatá-

sos vadász alelnöke 2013 óta, valamint, 1990-tõl tit-
kára a Pélyi Tiszatáj Vadásztársaságnak. Odaadó, 
szorgalmas munkája jelentõsen hozzájárult a vadász-
társaság folyamatos és biztonságos mûködéséhez. 
Mindig példamutató, határozott, precíz és fegyelme-
zett, aktív a vadászatban, de a vadásztársaság irányítá-
sát is jól végzi. Munkáját lelkiismeretesen, célratörõen 
a közösség érdekében végzi. Eddigi lelkiismeretes
munkáját szeretnék ezzel a kitüntetéssel megköszönni.

 
NIMRÓD ÉREM:  

 Pallagi Bernát (az Aranyos és Vidéke Vadásztársa-
ság tagja) 1950-ben született. 1982-tõl lett tagja a 
MEFAG Vadásztársaságnak. 1992-tõl a DOBÓ IST-
VÁN Vadásztársaságnak. 1997-tõl az ARANYOS ÉS 
VIDÉKE VT. tagja lesz ahol „brigádvezetõi” feladatot 
lát el. Jelenleg a társasság titkára. A társaság egyik ak-
tív tagja, úgy vadászatban, mint a társasági életben. 
Kívánunk neki egészségben eltöltött hosszú vadász-
éveket.

 Szigili János (az Átányi Vadásztársaság elnöke)
1998-ban lett tagja Vadásztársaságnak. A társaság éle-
tébe jól beilleszkedett aktívan vett részt minden fel-
adatban. Hivatásos vadászként, vadászmesterként is 
elõtérbe helyezte a vadvédelmet és a vadgazdálkodást, 
a vadászatok szakszerû lebonyolítását. 2011 óta elnö-
ke a társaságnak. Vezetõi tevékenysége alapvetõen 
hozzájárult ahhoz, hogy a Vadásztársaság gazdálkodá-
sa stabil és eredményes. Munkáját és elkötelezettségét 
a vadászat és a vadgazdálkodás iránt szeretnék ezzel a 
kitüntetéssel elismerni vadásztársai.   

 Cseplye Péter (a Tarnóca Völgye Vadásztársaság 
tagja) Apai „õse” sugallatára az erdészeti szakmát vá-
lasztotta, majd lett vadász 1994-ben. Tagja volt a
Kompolti Vadásztársaságnak, majd annak szétválása 
után lett a Tarnóca Völgye VT alapító tagja majd el-
nöke. 2014. õszén kérte az elnöki teendõk alóli fel-
mentését, de az IB-nek azóta is (természet felelõsként) 
aktív tagja, Jó hangulatú, a lehetõségeinkhez mérten 
sikeres vadászatok teszik emlékezetessé vadászatve-
zetõi munkáját.

 Simon Lajos (a Demjéni Földtulajdonosi Jogközös-
ség közös képviselõje) 1990-tõl sportvadász, az Egri 
Csillagok Vadásztársaságnak tagja. 1997-ben aktívan 
részt vett a Tabán Völgye Vt. megalakításában. 2007-
ben aktív szervezõje volt a Demjéni Földtulajdonosi 
Jogközösségnek. Összefogja a tagságot, jó hangulatú 
eredményes vadászatokat szervez és kimagasló vad-
gazdálkodást folytat. Példamutató magatartásával a 
tagság körében elismerést váltott ki, köztiszteletnek 
örvend és megbecsült vadász. Munkáját és elkötele-
zettségét a vadgazdálkodás iránt, ezzel a kitüntetéssel 
szeretnénk megköszönni.

 Kis Károly (a Hevesi Forrás Vadásztársaság tagja)
Kis Károly 45 éve a vadásztársadalom megbecsült 
tagja. A hevesi vadásztársaság múltjában és jelenében 
a természet és a vad szeretetét a vadásztársak tisztele-
tét példázza. A vadászat ügyét hosszú évtizedeken ke-
resztül áldozatos munkával szolgálta. Munkájával 
mindig segítette a vadászkollektíva közösségi szelle-
mének erõsítését aktív résztvevõje mindig a társasági 
eseményeknek és Heves város közösségi rendezvé-
nyeinek. Tevékenysége elismerésre méltó, követendõ 
minden vadász számára.

 Misik Péter (a Detki Hubertus Vadásztársaság le-
köszönõ elnöke 1990-tõl a Hubertus vadásztársaság 
tagja. 1997-2000.ig a titkára 2000-2015-ig elnöke. 
Munkáját mindkét beosztásban lelkiismeretesen vé-
gezte. Tiszteli vadásztársait, szervezõkészsége kima-
gaslik a társaságban. Bizonyítja megannyi jó hangula-
tú vadászbál megszervezése, lebonyolítása. Soha nem 
sajnálja szabadidejét feláldozni a társaság érdekében. 
Igazi közösségi ember. Nagy hangsúlyt fektet az ér-
dekképviseleti szervek kapcsolattartására. Munkáját 
becsületesen és odaadással végzi. Legutóbbi tisztújító 
gyûlés elõtt döntött akképpen, hogy nem indul az el-
nöki pozícióért, átadja helyét a fiataloknak. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni lelkiismeretes munkáját.

 Futó István (a Boldogi Vadásztársaság leköszönõ 
elnöke) A vadászat már gyermekkorában megérintet-
te. 1981 tavasza óta tagja a Boldogi Vadásztársaság-
nak és 1990-tõl 2015 március 21. tölti be a Boldogi 
Vadásztársaság elnöki tisztségét. Példamutató, lelki-
ismeretes munkát végez a közösség érdekében, mindig 
szem elõtt tartva a társaság múltját, jelenét és jövõjét. 
Vezetése alatt a Boldogi Vadásztársaság vadgazdál-
kodási szempontból kiemelkedõen eredményes éveket 
tudhat a háta mögött. Nagy szerepe van abban, hogy a 
társaság anyagilag is stabil „lábakon áll”. Társai kö-
zött nagy megbecsülésnek örvend, példaként állítandó 
a fiatal vadászok elé. Szeretnék ezzel a kitüntetéssel 
megköszönni eddigi lelkiismeretes munkáját.

 Holczreiter István: Régi vadásznak, közösségi em-
bernek ismerik és megbecsülik vadásztársai. Vadász-
társadalmunk aktív tagja. Aktívan részt vesz a társasá-
gi életben, a különféle rendezvényeken mindig lehet 
rá számítani. Példát mutat a fiatalabb vadásztársaknak, 
akik körében mind a mai napig nagy tiszteletnek ör-
vend, aktívan vadászik, s bízunk benne, hogy még so-
káig vadászunk együtt. Szeretnénk ezzel a kitüntetés-
sel elismerni vadászmúltját. 

 Csörgõ István (a Mátra 97 Vadásztársaság elnöke)
1984-ben a Domoszlói Állami gazdaság Vadásztársa-
ságánál avatták vadásszá. 1997-ben alakult meg a
Mátra 97 Vadásztársaság, aminek alapító tagja, majd 
elnöke lett. Elnökként szinte fáradhatatlanul és nagy 
lelkesedéssel szervezte, irányította a közösséget, ki-
egyensúlyozott gazdálkodási és vadászati lehetõségek 
mellett. 2007-tõl a társaság kényszerûségbõl bérkilövõ 
társasággá alakult ahol szintén elnöki funkciót tölt be. 
Fáradhatatlan munkálkodását szeretnék ezzel a kitün-
tetéssel elismerni. 

 Szekrényes István a (Gyöngyösi Farkasmáj Va-
dásztársaság tagja): Gyermekkorától vonzotta a va-
dászat, 12 éven keresztül volt vadászsegítõ az Abasári 
Rákóczi Vadásztársaság és a Mátrai Erdõgazdaság te-
rületén. 1981-ben vették fel az Abasári Rákóczi Va-
dásztársaságba, mely területen 1984-tõl megszakítás 
nélkül vadászmesterként tevékenykedik, jelenleg a
Gyöngyösi Farkasmáj Vadásztársaság tagjaként. Va-
dászévei alatt, kísérõként számos külföldi vadászatot 
szervezett. Évekig vadászboltot mûködtetett Gyön-
gyösön, a környék egyik legismertebb vadásza, a helyi 
vadász közélet aktív, elismert tagja.

Zádor Oszkár emlékérem: 
 Dr. Harangozó Imre az Országos Magyar Vadász-

kamara Heves megyei Területi Szervezete 
Kynológiai Bizottságának elnöke, az Átányi va-
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dásztársaság tagja. Elhivatott a vadászat iránt, nagy 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezõ, fegyelmezett 
vadász. Heves megyében és országosan is ismert va-
dászkutyás képzésével és vizsgáztatásával kivívott 
szakmai tekintélye alapján. Odaadóan vesz részt a 
Vadászkutya bizottság munkájában is. Mindig lelki-
ismeretesen végezte és végzi a munkáját. Jó vadász-
nak, kitûnõ szakembernek, becsületes és segítõkész 
embernek ismerik vadásztársai, ismerõsei. Vadásztár-
saihoz fûzõdõ szakmai és emberi kapcsolatai példa-
mutatóak. Munkáját és elkötelezettségét szeretnék ez-
zel a kitüntetéssel elismerni és megköszönni fáradha-
tatlan hozzáállását. 

GRÓF NÁDASDY FERENC EMLÉKPLAKETT: 
 Boldogi Vadásztársaság A Boldogi Vadásztársaság 

1946-ban alakult, 18 fõvel. Hamarosan a társaság a 
Zagyvamenti Dolgozók Vadásztársasága nevet vette 
fel és 2009-ig ilyen név alatt tevékenykedett, majd 
2009-tõl a társaság újra a Boldogi Vadásztársaság ne-
vet használja. A vadásztársaság jelenlegi taglétszáma 
25 fõ és a tagok körülbelül fele helyi lakos. A vadász-
társaság jelenleg valamivel több, mint 3000 ha vadász-
területtel rendelkezik, a területek vadászati jogát a helyi
földtulajdonosoktól bérli. Jellemzõen mezõgazdasági 
mûvelés alatt lévõ földeket nádasok, rétek, legelõk, fa-
sorok, facsoportok tagolják, ezzel kedvezõ élõhelyet 
biztosítva az õznek, a mezei nyúlnak, a fácánnak és ki-
emelkedõen szép vadászélményt az ide látogató ven-
dégvadászoknak. A vadásztársaság nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezik a fácán nevelés terén. A folyama-
tosan fejlesztett fácánnevelõben minden évben közel 
4000 db fácán nevelését kezdik el szakembereink. A 
felnevelt, vadászkész fácánok egy részét belföldi és kül-
földi bérvadászok hozzák terítékre. Vadásztársaságunk 
területén a környezeti adottságoknak, a céltudatos és 
alapos vadgazdálkodásnak köszönhetõen jelentõs és jó 
minõségû õz populáció él. A területen eddig elejtett
legnagyobb trófeával rendelkezõ õzbak mind a mai na-
pig fent szerepel a világranglistán az elsõ 20 bak között. 
Az évenként terítékre kerülõ õzbakok jelentõs részét 
szintén vendégvadászok ejtik el. 

A kiállítások megnyitójára is még a délelõtt folyamán sor ke-
rült a Freskó étteremben, Oláh Csaba a vadászati Kulturális 
egyesület elnöke által.

Déltõl a szakmai programok vették át a fõszerepet, volt állat-
hang, vadászkutya, vadászíjász és solymász bemutató. Termé-
szetesen a fõzõverseny huszonkilenc részvevõje is izgulhatott a 
megkezdõdött zsûrizés miatt, amelynek eredményeképpen 
délután az alábbi rangsor alakult ki a nemes „küzdelemben”:

LEVES KATEGÓRIA:
1. PALOTÁS HIDEGVÖLGY VADÁSZTÁR-

SASÁG
2. GYÖNGYÖSI FARKASMÁJ VADÁSZ-

TÁRSASÁG
3. KISKÖREI FÖLDTULAJDONOSOK

SÜLT KATEGÓRIA:
1. VERPELÉTI VADÁSZTÁRSASÁG
2. TÁRSULT VADÁSZATI JOGKÖZÖSSÉG 
– DEMJÉN

3. SZÁNAS VADÁSZTÁRSASÁG

PÖRKÖLT KATEGÓRIA:
1. VÍZIMALOM VADÁSZTÁRSASÁG
2. ASZÓ VÖLGYE VADÁSZTÁRSASÁG
3. VISONTAI VADÁSZTÁRSASÁG

TERÍTÉS KÜLÖNDÍJ:
FELSÕ-TARNAVIDÉK VADÁSZTÁRSASÁG

A vadász programokat a Palóc lakodalmas menet és a Palóc 
gála követte. A kiállításokkal és vásárokkal tarkított egész 
napos folyamatos programok, a társaságok által nyújtott kuliná-
ris élvezetek és a baráti légkör garanciát nyújtott arra, hogy egy 
kellemes és tartalmas egész napos programban vehettek részt 
az ide látogatók.

Polónyi György 
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IV. GÍMTRÓFEA MUSTRA AZ EGERERDÕ ZRT-NÉL 
Október 9-én negyedik alkalommal rendezte meg az 

Egererdõ Zrt. a Kékesre tekintõ Nagyhalmaj tisztáson az idei 
trófeaszemléjét.A közel 200 érdeklõdõ közül, aki a Kékesre 
szeretett volna feltekinteni, az most nem tehette meg, ugyanis
az elsõ év volt, amikor nem verõfényes napsütésben, hanem 
igazi októberi ködösidõben zajlott a rendezvény. Ez természe-
tesen a vadászembereknek hátrányt nem jelentett, sõt még 
hangulatosabbá tette a mustrát. Jakkel Mihály elõadásában 
kürtszignálok hangjával kezdõdött a trófeaszemle, amely meg-
hittebbé és hangulatosabbá tette a megnyitót megelõzõ perce-
ket. Aki ellátogatott Nagyhalmajra, az 94 db kiállított trófeát 
láthatott, amely a közönségnek nem mindennapi látványt, a 
vadgazdálkodónak pedig munkája eredményét jelentette. Ez-
úton is köszönjük az elejtõknek, hogy a szemle idõpontjáig 
rendelkezésünkre bocsátották a trófeákat. A társaság jóváha-
gyott vadgazdálkodási tervében szereplõ gímbika kilövési 
darabszám 213, emellett tarvadat, 356 tehenet, ünõt és 419 db 
gímborjút is teljesíteni kell az idei vadászati évben.

A trófeaszemle idõpontjáig 102 db gímbika került teríték-
re.Közülük az idei évben nem került ki aranyérmes. A bíráló 
bizottság 2 ezüst és 28 bronzminõsítést osztott ki a pontok 
alapján. A tavalyi évhez képest így 7 éremmel kaptak keveseb-
bet a bírált trófeák. Ez29 %-os érmes arányt jelent. Az érmes 
bikák átlagsúlyát tekintve, közel az elõzõ évi teljesült, számok-
ban ez 6,74 kg-ot jelent. Az idei agancsok átlagsúlya, hasonló-
an a két évvel ezelõttihez, ismétegy kicsit gyengébbnek bizo-
nyult a várthoz képest.5,55 kg helyett 4,94 kiló volt.Az ezüst-
érmes bikák átlagsúlya 8,13 kg volt. A legnagyobb bika, a 
pétervásárai erdészetnél került terítékre, 8,72 kg-ot nyomott a
mérlegen.A bikák közül idén 41 darabot lõtt külföldi vadász-
vendég, ami a terítékre kerülteknek a 40 %-át adja, így újra 
növekvõ tendenciát mutat a külföldi bérvadászok száma. Leg-
nagyobb számban németek és osztrákok vannak jelen vadászte-
rületeinken, de szép számmal dán, olasz, svéd, finn, szerb va-
dászok, valamit svájci, belga, holland, román és a tengeren túli 
vadászok is ellátogatnak hozzánk.

A legidõsebb bikát 13 évesrebecsülték a hivatalos bírála-
ton. Sajnos elõfordult, hogy a terítéken hibás kilövésnek kö-
szönhetõen feküdt egy-egy trófeás, de ez mindössze 5 darabot 
jelentett, amely egy ilyen nagyságú elejtésnél elhanyagolható-
nak mondható. A jövõben továbbra is törekedni kell a korai 
kilövések elkerülésére.A kilövésnek közel 54 %-át teszi ki a 
középkorúak csoportja, 37 % került fiatal besorolásba és a 
maradék 9 % csupán az öreg korosztály. Látszódik, hogy már a 
tavalyi évhez képest is több fiatal egyed került terítékre, 
amelybõl kiderül, hogy a további elfiatalodás megakadályozá-
sát hivatott szolgálni. 

Ezúton is gratulálunk minden hazai és külföldi vadász-
vendégünknek az eredményes vadászathoz,örömteli, hogy az 
Egererdõ Zrt. vadászterületein hódoltak a szenvedélyüknek. 
Külön köszönet a jól felkészült kollégáknak, akik nélkül termé-
szetesen nem jött volna létre ez a trófeakiállítás.Reméljük a 
jövõ évben is ugyanitt rendezhetjük meg ezt a baráti találkozót, 
szakmai seregszemlét!
Eger, 2015. november

Vadászüdvözlettel: 
Nagy Károly 

vadászati elõadó 
Egererdõ Erdészeti Zrt. 

Erdõgazdálkodási és természetvédelmi Osztály 
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X.  MEGYEI „DR. NAGY DEZSÕ” 
VIZSLAVERSENY   

KISKÖRE 2015. IX.26 
Hagyományainkhoz híven 2015-ben Kiskörén ren-

deztük a X. Megyei Vizslaversenyt. Ebben az évben Dr. 
Nagy Dezsõ emlékét idéztük, aki az 1971 évi Vadászati
Világkiállítás után szervezte meg megyénkben a 
Kynológiai Bizottságot, elsõ elnöke, valamint vizslabíró 
volt, sajnos már tíz éve nincs közöttünk.

A versenynek a Kiskörei Földtulajdonosok Vadásza-
ti Közössége (elnöke Szén József), adott helyet, szervezte
és segítette a verseny lebonyolítását, szép esztétikus 
meghívóval a vendégek meghívását, és vendégül látását.

Részt vehetett vizslájával a versenyen/vizsgán az a 
vadász, aki Heves megyében lakik vagy rendszeresen
Heves megyében vadászik.A versenyt az alkalmassági 
vizsga szabálya szerint rendeztük. Amelyik vizslának 
még nem volt vizsgája, s ha eredményesen teljesítette a 
vizsgafeladatokat, megkapta a Vadászati Alkalmassági 
Vizsga igazolványt. Az elsõ három legtöbb pontot elért 
kutya tulajdonosa szép díjazásban részesült, mindenki
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esztétikus emléklapot és emlékérmet kapott. Különdíjat is 
fel lehetett ajánlani. Volt is ilyen. A verseny központja a 
Kiskörei Szabadvizû Strand épülete volt. Ehhez közel esõ 
területeken történt a versenyzés.

Az elsõ vonalhajtásban csak a kanok vettek részt, 
mivel volt két ivarzó szuka is, nem akartuk, hogy a szu-
kák ivarzása megzavarja a versenyt. Mindegyik kutya
mögött bíró haladt, aki figyelte a kutya vadászat iránti 
érdeklõdését, a keresést, az engedelmességét a kezelhetõ-
ségét, például a behívását, elõreküldését, láb mellett kö-
vetést, viselkedését vad elõtt, vad kelésre. Légszimattal 
kellett a sûrûbe kihelyezett vadat megkeresni, gazdájához 
hozni és lehetõleg ülve gazdája kezébe adni. Csapa mun-
kában lõtt vad csapáját kellett követni és a vadat elhozni.

Az idõ nem kedvezett számunkra folyamatosan esett 
az esõ egész nap, mely a kutyákat kevésbé zavarta, a 
bírókat, a kutya vezetõket annál inkább. Eláztak a bírálati 
lapok és mi magunk is, de ennek ellenére elmondhatjuk, 
hogy a vizslák többsége jól vizsgázott. Mindössze két 
vizsla nem tudta teljesíteni a feladatot.

Elsõ helyezést ért el Nagy Péter Hatvan, Bolt nevû 
rövidszõrû magyar vizsla kutyája 163 ponttal. Második
helyezett Szabó Tibor Kisköre, Hektor nevû drótszõrû 
magyar vizslája 162 ponttal és harmadik helyezett lett 
Madai János Cegléd, Kiskörei vadász, Fickó nevû rövid-
szõrû német vizslája. Különdíjat kapott az elsõ helyezett,
visszatérítették nevezési díját.

A Kiskörei Vadásztársaság, és annak elnöke Szén 
József kiválóan segítette a verseny lebonyolítását, meg-
hívta a Megyei Vadászkamara vezetõit, a környéki va-
dásztársaságok vezetõit és tagjait és Dr. Nagy Dezsõ 
családját is. Vendégül látták a versenyzõket a bírókat is 
egy kitûnõ õzpörköltre, melyet Dr. Bús András a Társa-
ság titkára ízesített, és aminek a neve „Bús-Õz”. (A re-
ceptjét csak Bús doktor ismeri.) Köszönet illeti a megyei 
Vadászkamara elnökét is Polónyi Györgyöt, aki ott „iz-
gult” a versenyen végig, miként Magyar Dezsõ vadászati
felügyelõ is.
Elmondhatjuk, hogy a verseny a vadászok szép ünnepe 
volt.

Dr. Harangozó  Imre 
elnök 

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete  
Kynológia Bizottság 

Nekrológ 
2015. november 13-án 
végsõ búcsút vettünk idõ-
sebb Kaló Lászlótól, 
mindnyájunk Laci bácsijá-
tól Egerben, a Rozália 
temetõben. Búcsúzzunk 
most el Laci bácsitól e lap 
hasábjain is Papp István, a 
Dobó István Vadásztársa-
ság elnökének nekrológ-
jával.

Farkas László Márton elnök, Heves Megyei Vadá-
szok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövet-
sége
Polónyi György elnök, OMVK Heves Megyei Te-
rületi Szervezete

Egy igaz vadásszal megint kevesebb! 

Búcsúzunk idõsebb Kaló László vadásztársunktól. 

Vadászéletének minden percét, tettét, cselekede-
tét a természet imádata, a vad tisztelete, a vadásza 
szenvedélyes szeretete hatotta át. Ez nem a megszo-
kott, sokszor leírt közhely. Laci bácsi elvesztésével 
egy korszak zárult le. Õ még a "régi", a két világhá-
ború közötti méltán világhírû magyar vadászati kul-
túrába született és ott nevelkedett fiatal vadászjelölt-
bõl etikus jó vadásszá.

Gyöngyösön a doktor Nagy Gyula által irányí-
tott vadászmester képzõben alapozta meg szakmai 
ismereteit és évtizedeken keresztül gyarapította azt a 
tudást, mely Õt kiemelte közülünk. 

Hosszú évekig titkára majd vadászmestere volt 
a Dobó István Vadásztársaságnak. Tagja volt a Me-
gyei Trófeabíráló Bizottságnak. 

Két könyve és számtalan vadásztémájú írása, 
cikke jelent meg a szaklapokban. Számára minden 
nap vadásznap volt. Humorával fûszerezve, szakmai
tanácsokkal oktatta, nevelte az ifjú vadászokat és 
mindannyiunkat. Mindezt önzetlenül, szeretettel, 
boldogan. Munkájának elismerését kitüntetések sora 
jelzi és életmûve befejezéseként megkapta a Magyar 
Vadászkamara nagy aranyérmét. Igaz vadászhoz 
méltón élt és távozott közülünk. 

Tisztelt Laci bácsi, mindent köszönünk! Búcsú-
zunk Tõled, nyugodj békében az örök vadászmezõ-
kön. 

Dobó István VT vezetése és tagsága  
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GYEREKEKKEL LESEN 

A tarnaleleszi iskolás gyerekeknek
évente több alkalommal lehetõségük van 
ismerkedni a vadászat témakörével. 
Szervezünk számukra közös területbejá-
rást, amikor a magasleseket, szórókat 
járjuk sorba. Amikor jobb az idõjárás én 
magam rendszeresen kiülök velük lesre, 
ahol a kis énekes madaraktól a gímszar-
vasig mindent megfigyelünk, meghatá-
rozunk. Egy-egy hajtás után kijöhetnek a
terítékhez, ahol az zsigereléstõl a kürt-
szóig mindent élvezhetnek.

Bent az iskolában óra keretében 
tanévente legalább kétszer tartok elõ-
adást, sok szemléltetéssel, de többször 
hoztam a lakásomra is érdeklõdõ nebu-
lókat, akik a preparátumokat és trófeákat 
közelrõl szemlélhették, amit lehet kézbe 
vették. A távcsõ, a fegyver, a velejáró 
szabályok, mind elhangzottak, eseten-
ként nagyokat csodálkoztak.

Úgy gondolom, mint gyakorló pe-
dagógus és mint aktív vadász, hogy az 
érdeklõdõ gyerekeken keresztül kell a
többivel is, esetleg a szülõkkel is meg-
ismertetni, netán megszerettetni a vadá-
szatot.

Valaczkai Erzsébet 

Erdei érdekesség

Gyerekek a lesen

Vadászkutyával

Vízparton

VADÁSZ, MÛVÉSZ, TANÁR 
A VADAK VILÁGA IHLETI A 

MÛVÉSZETÉT 
Alföldi parasztlány vagyok. Orosházán születtem, a 

pusztaföldvári tanyavilágban a Harangos-ár partján ne-
velkedtem. Ez a környék naponta tartogatott kisebb-
nagyobb csodákat, melyeknek emléke maradandó élmény 
számomra – kezdte bemutatkozását Valaczkai Erzsébet 
festõ- és grafikusmûvész a 24. Vadásznapon rendezett 
kiállításán, Parádfürdõn.  Tárlatával sokfelé megfordult 
már az országban, érdeklõdéssel fogadták mindenütt. 
Kíváncsiak a személyiségét kiteljesítõ vadászra, a tanár-
nõre is.

A kiállítás része a hagyományos vadásznapnak. Ké-
peim itt a Park Hotelben a társaimat, szakember kollégá-
imat érdekelheti elsõsorban, õk kiválóan ismerik az erdõ 
lakóit. Örülök, hogy nem fukarkodnak az elismeréssel –
mondja Valaczkai Erzsébet és elárulja, hogy immár 12 
éve aktív vadász. A Heves megyei Tarnaleleszen lakik,
biológia-rajz szakos általános iskolai óraadó tanár, a helyi 
vadásztársaság tagja.  Meséli, hogy az erdõben ihletet és 
élményt szerez. A napokban egy selejtes muflont lõtt ki, 
trófeáját a mûtermében tartja, a formáját, az anyagszerû-
ségét tanulmányozza.

A Mátrában kirándulók is hírét vették a Palóc Na-
pokkal egy idõben tartott rendezvénynek, a látogatottság 
így jóval meghaladta a mûvésznõ várakozását. 
Megcsodáltáka képeket, amelyekrõl az általam megkér-
dezettek azt állították, hogy olyanok, mintha élnének a 
vadak. Véleményük ugyanakkor a természet féltõ-óvó 
szeretetét fejezi ki. Akik olvasták Kittenberger Kálmán, 
Széchenyi Zsigmond vagy Fekete István vadásztörténete-
it, azok némi büszkeséggel szóba is hozták ezt, hogy 
aztán figyelmüket lekösse a kiállításon látott muflon ko-
sok, vaddisznók, a gím bika, kõszáli bak és a madarak 
tanulmányozása.

- Nagyapám békés puskás ember volt. A természet 
közeliség, a vadak, a madarak tisztelete átöröklõdött ben-
nem – idézi fel. – Az általános iskola felsõbb osztályaiban
már rajzolgattam, de komolyabban az Orosházi Táncsics
Mihály Gimnáziumban foglalkoztam ceruzarajzzal: egyre
jobbak lettek a tájképek, csendéletek, portrék, utcarészle-
tek. 1980-ban diplomáztam a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képzõ Fõiskolán. Végzõs szakdolgozatomat természetesen
a szülõhelyem szikes földjeinek madárvilágáról készített 
rajzaimmal illusztráltam.  Egyedi munka volt – mondja.

Elsõ önálló megmérettetése 1984. Azóta évente 2-3
önálló és több csoportos bemutatót tart. Profilja a ceruza,
a pasztellkréta, az olajfesték. Festészetében a természet,
az erdõ vadjainak alakjai gazdag színvilággal jelennek
meg.
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- Szeretem az erdõt, tisztelem a vadat. Utóbbiak képi

megjelenítése a legnehezebb mûvészi feladatok egyike. 
Ismerni kell az azonos körülmények között élõk élõhelye-
it, viselkedését, az évszakokkal változó szõrzetük színét 
csakúgy, mint az állatfajok elõfordulásának gyakoriságát, 
korukat és nemüket – magyarázza.

Körülvezet a tárlaton. Mutatja a legutóbbi évek ter-
mését, van mivel büszkélkednie. A képek magukért be-
szélnek. Megjegyzi, hogy azt csinálja, ami igazán érdekli, 
ami fejlõdést kínál. Fegyelem és hangulat éppúgy jelen 
van a munkáiban, mint az elmélyült koncentráció. Képei 
fõszereplõi a fák. Alkotásai megtalálhatók magán-és köz-
gyûjteményekben, Európa országaiban és az Egyesült 
Államokban is. Folyóiratokban, zsebkönyvekben és a 
vadászati enciklopédiában is jelentek meg illusztrációi.

„Valaczkai Erzsébetet a magyarországi vadászfesté-
szet egyik jeles alkotójaként tartják számon” – írja róla a 
szakmai kritika. Azt már mi tesszük hozzá, hogy mûvé-
szetében megteremti azt a többletet, amit az állatok egyé-
niségének, karakterének ismeretében lehet csak kifejezni. 
Számára a tanítás ugyanolyan fontos, mint a többi szen-
vedélye. „Tarnaleleszen az általános iskolában tanítvá-
nyaimat, köztük saját lányaimat, a természet megismeré-
sére, szeretetére igyekszem nevelni.” Megalakulása óta 
tagja az Altamira Egyesületnek, amely nem csak téma-
ként kezeli a természetet, védi is azt. Számos szakmai 
elismerést és mûvészeti díjat tudhat a magáénak. 
Valaczkai Erzsébet kétezertõl a Csergezán Pál díj és a 
C.L.C nemzetközi nagydíj tulajdonosa.

                                 Mika István 

SIKEREK AZ IFJÚ VADÁSZOK 
VERSENYÉN 

Az idei évben szeptember 23-25. között került megrendezésre 
az XXIV. Országos Ifjúsági Vadászvetélkedõ Kiss András-
emlékverseny, Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ 
Iskolában. A versenynek a Szeged Sziksófürdõ Strand és Kem-
ping adott otthont, kiegészítve a sörétes és kisgolyós lövészet-
hez szükséges lõterekkel. Az OMVV által szervezett versenyen 
nyolc iskolából összesen 24 vadásztanuló mérte össze tudását 
tizenhét versenyszámban. Megyénket a mátrafüredi iskola 
képviselte, Ács Zoltán, Fodor Dávid Szilárd és Szép Szabolcs 
tanúlókkal és Karsai Henrik felkészítõ tanárral.
A verseny elméleti és gyakorlati versenyszámokból tevõdött 
össze, melyek közül diákjainknak a legtesthezállóbbak az el-
méleti kérdések mind írásbelin, szóbelin igen jól sikerültek. 
Aztán a csapat további elõnyt szerzett a koronglövészeten. 
Erõsítette a csapat pozícióját a trófeabírálat és gyakorlati ver-
senyszámok is mint a motorfûrész szerelés, csapda élesítés. Az 
áprilistól való felkészítés meghozta gyümölcsét a csapatnak. 
Összességében a verseny végeredménye jól alakult:
 

Egyéni versenyeredmények: 
III. helyezett: Szép Szabolcs 88,43 % (203,4 p), Mátrafüred
II. helyezett: Kasper Áron 81,21 % (186,8 p), Csongrád
III. helyezett: Ács Zoltán 80,47 % (185,1 p), Mátrafüred
Csapatok eredményei: 
III. helyezett: Mátrafüred – Ács Zoltán, Fodor Dávid Szilárd, 

Szép Szabolcs – 81,95 % (565,5 p)
II. helyezett: Szeged – Puskás Gyõzõ, Stripek Sándor, Zakar

András – 77,73 % (536,4 p)
III. helyezett: Sopron – Balogh Erik, Czita Szilárd, Szõllõsi 

Fanni – 76,68 % (529,1 p)
Az OMVK Heves Megyei Területei Szervezete ezúton gratulál 
a sikerhez a tanulóknak, Karsai Henrik felkészítõ tanárnak és a 
tanintézménynek egyaránt!

Polónyi György 
elnök 

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete 

Kiadja: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete
Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk 

Szövetsége
Szerkesztette: Kovács István János. Kiadásért felelõs: Polónyi 

György, Farkas László Márton
NY.SZ: 2.2/6792/2000. 

Készült: Pap Nyomda Kft., Kompolt
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Az FM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és 

Vadgazdálkodási 
Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma, Mátrafüred, 

a Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megyei Igaz-

gatóságai 

meghirdetik a 

2016. ÉVI 

Észak magyarországi Régió településein élõ és gazdálko-
dó 

erdészek, gazdászok és vadászok 

XI. BOR- ÉSPÁLINKAVERSENYÉT 

valamint 

IX. VADÉTELFÕZÕ VERSENYÉT 

A verseny célja, hogy a bírálatra kerülõ borok és pálin-
kák feleljenek meg a nemzetközi elõírásoknak, valamint 
vegyék figyelembe a fogyasztók gasztronómiai igényeit 
is. Így a bírálók azt is keresik, mely borok és pálinkák 
illenek leginkább a különféle vadból készített ételek fo-
gyasztásához. A bor- és pálinka-, valamint a fõzõverseny 
lebonyolítása nyilvános. 

Nevezési feltételek:
A versenyzõk nevezhetnek saját termelésû borokkal és 
valódi gyümölcs alapanyagból készült bér-és/vagy saját-
fõzetû pálinkákkal, párlatokkal. Egyéb ízesített párla-
tok, likõrök a pálinka törvény értelmében csak szeszes-
italnak számítanak, így a pálinkaversenyen nem indul-
hatnak. 

A bor- és pálinkaminták leadásánál tételenként,nevezési 
lapot kell kitölteni, ezzel a regisztráció megtörténik. 
Nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ. 
(www.matra-szakkepzo.sulinet.hu) 

ûrlap, az iskola honlapjáról is letölthetõ. (címet, lásd 
lentebb) 

A versenyen való részvétel díja, minden elsõ tételnél 
1000 Ft, minden további tételnél 500 Ft/tétel. A nevezhe-
tõ tételek száma nincs korlátozva. 

A verseny résztvevõi fajtánként az alábbi mennyiségeket 
kell, hogy benyújtsák: 
Borból 2 db 0,7 l-
es, dugaszolt min-
ta

Kategóriák:fehér, vörös, rosé, kü-
lönleges 
Cukortartalom szerint: száraz, 
félszáraz, félédes, édes 

Pálinkából 2 db, 
0,35 l-es, duga-
szolt minta

Pálinka: Magyarországon termesz-
tett, 100 %-ban valódi gyümölcsbõl 
készült párlat, erdei termésekbõl 
készült párlat, illetve, szõlõ, törköly, 
bor és seprõ párlata 

A bor- és pálinkaverseny idõpontja: 2016. február 4. 
(csütörtök) 8.30 – 16.00-ig 

A minták átvétele:2016. február 1. hétfõig

 Mátra Szakképzõ Iskola portáján (3232 Mátrafüred, 
Erdész út 11.) 

 (Egyeztetés telefonon: 37/520-250; 30/3490-472) 
 Mátrai Hegyközségi Tanács (3231. Gyöngyössolymos, 

Solybor Kft.  
 Hordós Attila 06-37/500-664) 
 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (3910 Tokaj, 

Dózsa Gy. u. 2.  
 Szolyák Szilvia 06-47/352-623, H-P 8-14) 
 Nógrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi 

Igazgatóság 
 (3100 Salgótarján, Baglyasi u. 2. Kiss Tamás 06-

32/521-511) 
 Eger Város Hegyközsége (3300 Eger, Deák F. u. 51.  
 Tarsoly József 06-36/411-943) 
 
A vadételfõzõ verseny idõpontja:  2016. február 
12. péntek 

A nevezéseket 2016. február 5-ig tudjuk elfogadni. 

A vadételfõzõ versenyre vadásztársaságok, baráti csapa-
tok jelentkezését várjuk. A rendezvényen kizárólag vad-
húsból készült ételekkel, valamint saját készítésû, tájjel-
legû pék- és cukrászati készítményekkel lehet nevezni. 
Minden versenyzõ csapatnak legalább 10 adagot kell 
készítenie, melyet a verseny helyszínén zsûrizésre, majd 
az iskola aulájában tálalásra kell elõkészíteniük. A fõ-
zésre berendezett helyszínt, a tálaláshoz szükséges felté-
teleket, a rendezõ szerv, míg a fõzéshez szükséges egyéb 
feltételeket (alapanyag, bogrács, üst, stb.) a versenyzõk 
biztosítják. 

 

A VERSENYEK ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDE-
TÉSÉRE

2016. február 12-én, pénteken, 13 órától kerül sor Mát-
rafüreden,

az FM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vad-
gazdálkodási

Szakképzõ Iskolája és Kollégiumában.

Mindkét rendezvény eredményeirõl, és a díjkiosztással 
kapcsolatos információkról az iskola honlapján - 
www.matra-szakkepzo.sulinet.hu - részletes felvilágosí-
tást kaphatnak az érdeklõdõk.Ugyaninnen letölthetõk a 
nevezési lapok is. 
 
További információkérhetõ az alábbi elérhetõségeken: 
 
Borverseny: Mészárosné 

Drizner Rita 
30/325-8665 

Pálinka verseny: Zilahi László 30/990-2212 
Vadételfõzõ ver-
seny 

Gréczi László 30/565-9556 

 
Minden résztvevõt szeretettel várunk. 

Karnis Pálné                      Gréczi László    
  igazgató    szakmai igazgatóhelyettes
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VÁLTOZNAK A VADÁSZATI IDÉNYEK 2016. MÁRCIUS 

1-TÕL 

Tájékoztatom a Tisztelt Vadásztársakat, hogy a 65/2015. (X. 
26.) FM rendelet, 2016. március 1-ei hatálybalépéssel, az aláb-
biak szerint módosította a vadászati idényeket:

79/2004. (V.4.) FVM rendelet 5. melléklet I. pont
„I. VADÁSZATI IDÉNYEK 
a) Nagyvadfajok
gímszarvasbika
– érett bika
– tehén, -ünõ
– borjú

szeptember 1–január 31.
szeptember 1–október 31.
szeptember 1–január 31.
szeptember 1–február utolsó napja

dámbika
– érett bika
– tehén, -ünõ
– borjú

október 1–február utolsó napja
október 1–november 30.
október 1–január 31.
október 1–február utolsó napja

õzbak
– suta, gida

április 15–szeptember 30.
október 1–február utolsó napja

muflonkos
– juh, -jerke
– bárány

szeptember 1–február utolsó napja
szeptember 1–január 31.
szeptember 1–február utolsó napja

vaddisznó egész évben
szikaszarvas egész évben
b) Apróvadfajok
mezei nyúl október 1–december 31.

üregi nyúl egész évben
fácánkakas október 1–február utolsó napja
– fácántyúk október 1–január 31.
fogoly október 1–december 31.
nyári lúd október 1–december 31.
vetési lúd, nagy lilik, 
kanadai lúd, nílusi lúd

október 1–január 31.

tõkés réce augusztus 15–január 31.
szárcsa szeptember 1–január 31.
erdei szalonka vadászati idény nélkül
örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15–január 31.
c) Egyéb apróvadfajok
róka, aranysakál, nyest, 
pézsmapocok, nyestkutya,
mosómedve

egész évben

borz, házi görény, dolmá-
nyos varjú, szarka, szajkó

július 1–február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények 
alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban
foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”

A zerge kikerült a vadászható állatfajok körébõl.

Kovács István János 
titkár

OMVK Heves Megyei Területi Szervezete
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