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Január

Ólomszürke égbolton zord hófellegek
egymást űzik, hajtják, nyomják a vad szelek.
A fenyvesek zúgnak, mint ősi orgonák,
megtépett bugával hajladozik a nád.

Befagyva a lápos, a zsombékos berek,
üresek az utak, nem járnak emberek.
Ősi vadváltókat ver, ostoroz a hó.
Mindent belep, elrejt szélfútta takaró. 

Nem maradt már kökény és piros hecsedli,
üresek az ágak, nincs azokon semmi.
Szórók és etetők nap, mint nap” felvéve,”
sanyarúan él most erdők, mezők népe.

 Feltúrva a tölgyes. Föld keverve hóval.
Nincs, mi ellenálljon az éhes disznókkal.
Felforgatnak mindent élelmet keresve,
nappal is mozognak, nem csak késő este. 

Szarvasok és őzek rudliba verődve,
besorolva járnak erdőbe, mezőbe.
Egységben az erő, fő az összetartás.
Békében megfér most a számtalan fajtárs.  

Apróvad sem mozog, csak az etetőkig.
Nyúl is vackán pihen déli napsütésig.
Csak a róka járja szüntelen a határt,
hajtja a szerelem, a szenvedély, a vágy.

Medvebarlang mélyén világra jött a bocs,
magatehetetlen, pöttöm, vak, csatakos.
Fagyott bakhátakon egy, öregember jár.
Hulló hóesésben elballag JANUÁR.

                          Némedi Zoltán: Január

Prihoda Judit - Szarvasok hóban

Szerkesztő: Pechtol Lajos ◆ Címlap fotó: 123RF.hu ◆ Felelős kiadó: Méhes Lajos
Készült: Alto Nyomda Kft. ◆ Felelős vezetők: Molnár Tamás, Vass Tibor

Megjelent: 3000 példányban
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Ünnepek után vagyunk! Megkezd-
tük a 2018-as évet, és mint min-

dig, bizakodunk, hogy ettől az évtől 
többet kapunk. Többet várunk, hogy 
több legyen és többek legyünk. Ehhez 
mindannyiunknak keresni kell a békét, 
az állandó erőfeszítések eredményét.

A 2017. év valóban mérföldkő volt a ma-
gyar vadászat történetében. Ma szívesen 
használjuk ezt a kifejezést a folyamatosan 
és gyorsan változó világunkban. Főképp 
akkor, amikor olyan változások történ-
nek, amelyek a célok kitűzésében jelentős 
változást eredményezhetnek. Így történt 
ez a vadászat jogi szabályozásában, és 
párhuzamosan a vadászkamarai törvény 
módosításában is.

Amennyiben mélységében egyetlen gon-
dolattal kellene összefoglalni az elmúlt 
évet, akkor úgy gondolom, hogy 

a 2017. év az elfogadás 
és elengedés éve volt.

Mérföldkő
Aki vadász, az tudja, hogy a vadászat egy 
életforma, amiben az ember formálódik. 
Sokan tudatosan, vagy zsigerből próbálnak 
testi, lelki, szellemi egyensúlyt teremteni 
életükben, a természettel való talál-
kozásban a vadászati élménye-
ken keresztül.  Minden nemze-
dék másképp éli meg ezeknek 
a mérföldköveknek az értékét. 
A fiatal forradalmár, az embe-
ri munka maximumát nyúj-
tó középkorú és a bölcs idős 
másképp ítéli meg a változásokat. 
Sokan keresik a változások életszerű 
igazságát, és ez a vadászokat sem kerüli el.

Tisztelt Vadásztársak! A magyar va-
dászok közössége akkor lesz sikeres, 

ha jó törvények lesznek, és lesz erkölcs. A 
törvények átíródnak, mulandók, de leg-
főbb feladatunk, felelősségünk, hogy az 
erkölcsi, etikai értékeinket megőrizzük. 
A fenntartható vadgazdálkodáshoz járul-
junk hozzá erőnk szerint, a vadásztársa-
ságok belső rendjét alakítsuk oly formán, 
hogy ne csak egymás szemébe mondjuk a 
szépet, hanem egy irányba is nézzünk. Az 
összefogás pedig ne azt jelentse, hogy ket-
ten összefogunk a harmadikkal szemben.

Ezen nemes gondolatok azért is fonto-
sak, mert a 2017 évi területi kamarai 
választásoknak az egyik tétje az volt, 
hogy erős érdekképviselet alakuljon ki.  

Szervezetünknél a vadászati diplomácia 
a béketeremtés művészetévé vált, amivel 
sikeresek tudtunk lenni. Ehhez kellett 

húsz év hitelesség, sok-sok  alázatos 
munka és a legfontosabb, 

a választók bizalma.

A mérföldkő elérése tér-
ben és időben is fontos 
minden ember számára, 

hisz célok nélkül nincs di-
menzió. A magyar vadász 

alázatosságával, a természet 
szeretetével és az abban élő fajok mél-

tóságának tiszteletével tudja megnyerni 
környezetét. A fiatalok felnevelése olyan 
legyen, mint a fülemüle éneke. Mert, ha a 
fülemüle apuka nem énekel éjjel- nappal 
a fiókáknak, akkor ők sosem tanulnak 
meg olyan szépen énekelni. Nekünk is 
ezt kell tenni.

A mérföldkövet magunk mögött tudjuk 
azzal, hogy munkálkodunk és tesszük a 
dolgunkat, míg nem érjük el a következő 
mérföldkövet. Hogy mikor és hol, az raj-
tunk múlik.

Ezen gondolatokkal kívánok 
Vadászsikerekben gazdag Boldog Új Évet!
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Sikerült változtatnunk ezen az időt és 
költséget nem kímélő gyakorlaton, most 
már csak akkor kell utána járni, ha a 
fegyver gazdát cserél, vagy ha azon főda-
rab csere történik. 

A fegyvervásárlással, illetve a fegyvertar-
tási engedélyekkel kapcsolatos procedú-
rán is egyszerűsíteni kellett. A törvény 
szerint ötévenként kellett megújítani a 
fegyvertartási engedélyt, miközben, ha 
valaki szabályt szeg, egyébként is bevon-
ják azt. Elértük, hogy a fegyvertartási en-
gedély visszavonásig érvényes. 

Meglehetősen sok gondot okozott a va-
dásztársaságok anyagi helyzete. A kisebb 

bevételűeknél alig jutott forrás a fejlesz-
tésekre. Hosszú évek után létrehoztuk a 
vadgazdálkodási alapot, általa a vadászat-
ra jogosultak nagyobb összegekhez is jut-
hatnak. Korábban a vadászok által befize-
tett vadászjegyek, illetve a külföldiek által 
vásárolt vadászati engedélyek ára bekerült 
a központi költségvetésbe, és szinte nyo-
ma veszett. Az idei évtől ezek a kamara 
bevételei.

Évek óta óriási gond az apróvad állomá-
nyának csökkenése, részben az apróvad 
élőhelyének a lepusztulása, másrészt a 
ragadozóállomány, például az állatvédők 
által a rókák túlzott védelme miatt. Van-

nak olyan területek, ahol a vad szomjan 
halhat, mert nem talál ivóvizet, ezért meg 
kell teremtenünk az itatás feltételeit.

Fejér megyei jó gyakorlatok 

Az átmeneti megoldásokat követően a saját 
tulajdonunkat képező, Jancsár utca 7. szám 
alatti ingatlanba került végre a Kamaránk, 
ráadásul olyan helyre, ahol gépjárművel 
könnyebben megközelíthető és a parko-
lás is megoldott. Az országban elsőként 
mi hoztuk létre a Jótékonysági Vadásznap 
elnevezésű kezdeményezést. Karácsony 
táján, ötödik alkalommal a részvételi díj 
bevételéből a székesfehérvári kórház gye-
rekosztályát támogattuk. Szintén mi szer-
veztük meg három évvel ezelőtt elsőként az 
idős vadászok részére a Senior találkozót. 
A hetven évet betöltött vadászok, régi cim-
borák szívesen találkoznak, beszélgetnek 
egymással. Egyre nagyobb érdeklődésnek 
örvend mindkettő kezdeményezés. 

A vadászhagyományok ápolása, a va-
dászkultúra ismertté tétele teszi még in-
kább szükségessé a megyei vadásznapok 
megrendezését. Ennél a témánál Méhes 
Lajos veszi vissza a szót: - Minden évben 
megrendezzük a Megyei Vadásznapokat, 
ahová a média képviselőit is meghívjuk, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mű-
ködjenek közre a vadászok társadalmi 
elfogadtatásában. Az országos kamara 
sajtókapcsolatokért felelős munkatársat 
is alkalmaz, és megyei szinten is javult a 
helyzet. Korábban általánosítottak egy-
egy rossz példa kapcsán, az egész vadász-
társadalmat megbélyegezték a fegyel-
mezetlenségből eredeztethető, véletlen 
vadászbaleset után. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ne forduljon elő 
baleset, ha viszont bekövetkezik, olyan-
kor igyekszünk gyorsan és hitelesen tájé-
koztatni a közvéleményt. 

Azokra a kérdésekre, hogy a Fejér megyei 
vadászok miben mások az ország többi ré-
szén élő vadászokhoz képest, és a fiatalok-
ban miként lehet erősíteni az együvé tartozás 
érzését? – a választ elsőként a tapasztaltabb 
elnöktől érkezik: - Bárhol az országban 
megjelenek, mindig azzal kezdem, hogy 
büszke vagyok arra, hogy a Fejér megyei  

interjú fűrész AttilA és Méhes lAjos elnökökkel

Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok…

Valójában nincs semmi titok abban, aho-
gyan elődeik munkáját folytatva, a hagyo-
mányok tiszteletben tartásával tesz eleget 
küldetésének az Országos Magyar Va-
dászkamara Fejér Megyei Területi Szer-
vezete, amelynek eddigi elnöke, Fürész 
Attila a tisztújító közgyűlésen jó érzéssel 
adta át az elnöki posztot utódjának, Mé-
hes Lajosnak. A mögöttük hagyott két 
évtizedről, azóta másutt is gyakorlattá 
vált saját kezdeményezéseikről, a vadász-
identitásról és vadászetikáról, nem utolsó 
sorban a bizakodásra okot adó jövőről be-
szélgettünk velük – Kazinczy Ferenc gon-
dolataiból kiindulva.

– Mindig arra törekedtünk, hogy a két 
legfőbb érdekvédelmi szervezetünk, 
a Vadászszövetség és a Vadászkamara 
minden tekintetben működjön együtt. 
A vadászoknak teljesen mindegy, hogy 
melyik szervezet képviseli őket, számuk-
ra az a fontos, hogy eredményesen képvi-
seljék az érdekeiket – tisztázta mindjárt 
az elején Fürész Attila, korábbi elnök, s 
azon nyomban rátért az eredményekre. 
- A vadászoknak sok problémát okozott 
a fegyvertartással összefüggő, bürokra-
tikus ügyintézés. A fegyverek előbb öt-
évenkénti, később tízévenkénti műsza-
ki vizsgáztatatásáért az ország minden 
pontjáról fel kellett utazni a fővárosba. 

Balról a kamara tiszteletbeli elnöke Fűrész Attila, jobbról Méhes Lajos a kamara új elnöke
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A kétéves várakozási idő alatt kiderül 
róluk, hogy szorgalmasak-e, kitartóak-e, 
alkalmasak-e. 

Az új elnökre új feladatok várnak: - Végig-
jártam a vadásztársadalmi rangsort, helyi 
vadászként, szinte minden beosztásban 
voltam. Megyei szintre felkerülve, Fürész 
Attila mellett lehettem sportvadász alel-
nök. Mellette tanultam meg a vadászdip-
lomáciát, amit egyszerű vadászként soha 
nem ismertem volna meg, hiszen nem ke-
rültem korábban ezzel együtt járó újszerű 
helyzetekbe. Kialakult egy viszonyítási 
alapom abban is, hogy miben különböz-
nek az egyes társaságok egymástól: me-
gyén belül, megyék között. Büszkeséggel 
tölt el az a tény, hogy hazai viszonylatban 
Fejér megye az élvonalba tartozik. Lát-
hatjuk, hogy ki hol tart, mi az, ami ná-
luk is működik, és mi az, ami még nem. 
Tanácsot kérnek tőlünk, hogy mi hogy 
csináltuk ezt vagy azt. Mi sem vagyunk a 
csúcson, tudjuk, hogy mi mindenben kell 
változtatnunk, változnunk, de én is meg-
figyelem, hogy másutt mitől mennek job-
ban a dolgok. Magunk is mintává válunk, 
miként nekünk is vannak példaképeink. 
Egy jól szervezett megyei kamarának és  
vadász szövetségnek lettem a tagja, majd 
választott vezetője. Az én feladatom a 
korábban lefektetett alapok megőrzése. 

Azt viszont látni, kell, hogy ha tetszik, ha 
nem, olyan időket élünk, amikor az imént 
említett, a vadásztársadalom tagságában 
tapasztalt „felhígulást” nem lehet meg-
állítani. Valamennyit javít a helyzeten a  
tanfolyamhoz kötött, kötelezővé tett va-

vadászokat képviselhetem. Ha visszatekin-
tek az elmúlt húsz évre, határozottan kije-
lenthetem: Békességben működtünk.

Az „igazi vadász” és az „igazi  
közösségi ember”

Innen Méhes Lajos folytatja: - Az igaz-
sághoz tartozik, hogy valamilyen szinten 
felhígult a vadásztársadalom. Megjelen-
tek azok a tagok, akik státuszszimbólum-
ból választották a vadászatot és bizony, 
nem feltétlenül a fiatalabb korosztályból 
valók. Ők jellemzően jobb módú embe-
rek, de ez azért is van, mert a vadászat 
nem olcsó tevékenység. Én „Puskás em-
bereknek” hívom őket. Az „igazi vadász” 
kicsi korától kezdve, szülői példát követ-
ve válik vadásszá. Persze, vannak kivéte-
lek, lehet azokból is kiváló vadász, akik 
később választották ezt az életformát. A 
vadászat élményét önállóan is megsze-
rezheti az arra vágyó személy, nem kell 
ahhoz vadásztársasági tagság, azonban 
a társasági formának egy óriási előnye 
van: ott mindenki egyforma! Az egyik 
a szakmája szerint orvos, a másik poli-
tikus, a harmadik mezőgazdász és még 
sorolhatnám, de a vadászat során nincs 
hierarchia. Aki ezt elfogadja, abból lehet 
„igazi közösségi ember”. Az utánpótlást 
speciálisan neveljük. Jó, ha teljesülnek 
olyan feltételek, mint: ha lehet, lokálpat-
rióta legyen, tehát helyi, mert a helybéli-
ek könnyebben mozgósíthatók, ugyanis 
a vadásztársasági tagság nem csak a va-
dászatról szól. Télen a vadat etetni, nyá-
ron itatni kell, a területet, a vadászházat 
és környékét rendben kell tartani. Ha 
együtt dolgozunk, együtt vadászunk, ki-
alakul egy közösségi szellem. Nálunk van 
tizenhat-tizennyolc fiatal, sorba állnak 
azért, hogy ők is vadászok lehessenek. 

dászvizsga. Az lenne a kívánatos, hogy 
többet kelljen tenni azért, hogy valaki 
bekerülhessen egy-egy vadásztársaság-
ba. Óriási szervezőmunkát igényel a va-
dászok társadalmi elfogadtatása. Szük-
ség lenne több, a vadászattal kapcsolatos 
rendezvényre a megyében. Helyi szinten 
minden vadásztársaságnak nyitnia kell a 
szűkebb környezete irányába, mert első-
sorban ott kell magát elfogadtatnia, ahol 
működik. Minél több települési szinten, 
mert ha elfogadják őket, akkor az már 
megyei eredményként értékelhető. A mé-
diának is nagyobb szerepet szánunk ebben 
az értékközvetítésben, de a civil szférával 
is szorosabbra szőjük a szálakat. Eléren-
dő cél, hogy ne ellenségként nézzen egy-
másra egy földtulajdonos és egy vadász-
társasági elnök, mert attól kezdve nem 
működik semmi úgy, ahogyan kellene. 

A vadgazdálkodás erősítése

A vadászterületek finanszírozási problé-
máinak megoldása nem új keletű prob-
léma. Erről az új elnök az alábbiak sze-
rint vélekedik: - Talán ez a legnehezebb 
feladat. A vadásztársaságok tagjai által, a 
vadászatért cserében, a földtulajdonosok 
felé kifizetett bérleti díj magasabb lett. 
A baj csak az, hogy egyéb más költségek 
sem csökkentek. A vadászat fönntartása 
mellé jöttek olyan tételek, mint a vadkár, 
a vad gépjárművel történő ütközése költ-
ségei, amelyek jelentős terheket rónak a 
vadásztársaságokra. Nagyvadas terüle-
teken lényegesen nagyobb összegek me-
rülnek fel, de a bevételek is magasabbak. 
Ahol nagyvad van, ott nagyobb a vadkár 
is, magasabb kártérítési igény merülhet 
föl a földtulajdonosok részéről. Az eh-
hez szükséges hátttér megteremtésének 
egyik módja az, hogy kifizetik a tagok, a 
másik, hogy lelöveti azt a vadállományt, 
ami kitermeli a pénzt. Ez lehet pozitív, 
de lehet negatív: a vadállomány is meg-
sínyli. Nem ez a célunk, itt is egy komp-
romisszumot kell találnunk. Négyezer  
hektáronként egy hivatásos vadászt írnak 
elő, ami sok esetben plusz ember felvéte-
lét jelenti, ennek persze, nincsenek meg 
az anyagi feltételei, még egy hozzá méltat-
lan szakmunkás minimálbérrel sem. Az 
idősebb vadászok korábban nem voltak 
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anyagilag ennyire leterhelve. A szűkösebb 
anyagi lehetőségekkel rendelkezőket ez a 
rendszer előbb utóbb kiszorítja a sorból, 
holott nem ezt érdemelnék. 

A megoldást erre az összetett problémára a 
vadgazdálkodásban, elődjéhez hasonlóan, 
az élőhely fejlesztésben látja Méhes Lajos: 
- Az apróvad gazdálkodás kiemelt pro-
jektje az államnak is. Valamikor komoly 
árbevételt hozott ez az ágazat a nemzet-
gazdaság számára. A jelentős mennyiségű 
élőnyúl export jó árbevételt jelentett mind 
az államnak, mind pedig a vadásztársasá-
goknak. Az országos kamara által létreho-
zott vadgazdálkodási alapból pályázva, a 
teljes bekerülési költség hetven százalékát 
előfinanszírozva, harminc százalékát sa-
játerőből előteremtve, olyan eszközöket és 
gazdálkodási rendszereket erősíthetünk, 
amelyekben az apróvad élőhelyének meg-
őrzése, javítása, valamint a ragadozók gyé-
rítése csapdázási módszerekkel megvaló-
sítható. Olyan bozótosokat, erdős részeket 
állíthatunk vissza, amelyeket a mezőgaz-
dasági termelés miatt korábban megszün-
tettek. A földalapú, uniós támogatásoknak 
köszönhetően megművelt, fölszántott te-
rületek a vadnak nem kedveznek. Bár az 
utóbbi időben tapasztalható az unió részé-
ről egyfajta váltás: előírják a szántóföldek 
kötelező parlagon hagyását, amik a vadon 
élő állatok búvóhelyéül szolgálnak. Az 
úgynevezett „zöldítésekkel” a korábban 
kopaszon álló földeket be kell vetni zöld-
takarmánnyal és egészen a téli időszakig 
fönn kell tartani, ily módon az állatoknak 
táplálkozási lehetőséget biztosítva.   

A klímaváltozás, a globális felmelegedés, 
az elsivatagosodás további feladatokat ró 
a vadásztársaságokra: - Nálunk Alapon 
– ahol él és dolgozik Méhes Lajos, - az 
a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy az 
egész falun két vízátfolyás van, a Nagy-
árok és az Érárok. Mind a két árok olyan, 
hogy az őszi, téli, tavaszi időszakban 
van benne víz, azonban nyáron, amikor 
kellene, kiszárad. Négy-ötszáz hektáros 
területrészeknél próbáljuk ezekeket az 
árkokat mélyíteni, azért, hogy nehezebb 
időszakokban is maradjon benne víz. 
Mesterséges itatókat hoztunk létre, műve-

lés alól kivont területeken, kétszázötven- 
háromszáz hektáronként, ahol állandóan 
talál vizet, sót, takarmányt a vad. 

Élőhely fejlesztés és törzsállomány 
kímélés

Vannak már ígéretes eredmények: 
- Végeztünk kísérletet már meglévő 
apróvadas élőhelyeken – meséli saját 
példájukat Méhes Lajos, aki a Sárréti 
Egyetértés Vadásztársaság elnöki pozícióját 
is ellátja -, rezervátumokat alakítottunk 
ki, négy élőhely csoporton évek óta nem 
vadásztuk a fácánt, hagytuk a már egyébként 
is meglévő természetes törzsállományt. 
Mást nem csináltunk, csak a szárnyas és 
szörmés kártékony vadat gyérítettük. Attól 
kezdve, elkezdett növekedni az apróvad 
állomány. A hetvenes évekre emlékeztető 
állomány-földúsulás történt. Tehát, egy 
lehetőségünk van a jövőt illetően az 
apróvad szempontjából: ha az élőhelyet 
fejlesztjük, és a törzsállományt kíméljük. A 
törzsállományt pedig úgy tudom kímélni, 
hogy ha mesterségesen nevelt  fácánt távol 
eső területrészen vadásszuk.

A régi és az új kamarai elnök a tagság 
bizalmából tölti be felelős pozícióját: - 
Én úgy érzem, hogy attól függetlenül, 
hogy mivel bíztak meg az elmúlt húsz 

esztendőben, akkor is ilyen lennék, 
nem tudnék másmilyen lenni. És ha 
ezt értékeli a vadásztársadalom, akkor 
mi eleget teszünk a tisztséggel együtt 
járó kötelezettségeknek. Egyfajta 
becsületbeli ügyként közelítek: ha már 
egyszer megválasztottak és elvállaltam, 
akkor tegyem is és csináljam becsülettel, 
hozzáértéssel a rám bízott feladatokat 
– vallja Fürész Attila, amit Méhes 
Lajos megerősít: - Mindketten a saját 
társaságunkból emelkedtünk ki, kaptunk 
a tagságtól megbízást a vezetésükre, 
utána a többi vadásztársaság vezetőinek 
bizalmából választottak meg bennünket 
az elnöki pozícióra, amit a tisztesség 
jegyében töltünk be. 
Látjuk azt, hogy, merre kéne elindulni és 
mi lenne az irány. Hiszünk abban, hogy 
egyre több olyan embert tudunk magunk 
mögé állítani, akik hozzánk hasonlóan 
gondolkodnak. Elődeink példáját követve 
bízom abban, hogy mi is jó példával járunk 
a fiatal vadászok előtt. Ehhez azonban 
úgy kell élnem, viselkednem, ahogyan az 
egy „igazi vadásztól” elvárható.

Köszönöm a beszélgetést. Sikerekben 
gazdag újesztendőt kívánok! 

Szente Tünde
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Az oMvk fejér Megyei területi szervezetének 
Megyei és országos küldöttei és bizottságAi

hivAtásos vAdász 
küldöttek
Haas Béla
Kálmán Gyula
Kiss Péter
Lukács Lajos
Maár Gyula
Mézner István
Miklós Tibor
Právetz Antal
Szabó János
Takács Tibor
Tamás Antal

sportvAdász 
küldöttek
Bordács József
Cseh István
Csurgó Lajos
Dávid Lajos
Deák Dezső
Dr. Magyar Béla
Dr. Buzgó József
Dr. Cseh József
Fáncsik Géza
Fekete György
Felső László
Friedmann Ferenc
Fürész Attila

vAdvédelMi 
és vAdgAzd. bizottság
Haas Béla, elnök
Dr. Buzgó József
Kiss Péter 
Takács Tibor
Tamás Antal

felügyelő bizottság
Ifj. Bencze Tibor, elnök
Róth Hajnalka
Varga Ferenc

etikAi bizottság
Mészáros János, elnök
Csurgó Lajos
Kis Etelka
Mézner István
Németh Krisztina

Gesztesi Tamás
Helmrich Tamás
Horváth Ferenc
Id. Bencze Tibor
Ifj. Bencze Tibor
Jobb László
Kis Etelka
Kiss Adél
Kiss Péter
Kleer Tamás
Kolek Árpád
Kulcsár János
Kutai Gábor
L. Simon László
Marczinka Tamás
Márok Csaba
Méhes Lajos 
Mészáros János
Muzs Emma
Nánási Zsolt István
Németh Krisztina
Oláh Mihály
Pechtol János
Pechtol Lajos
Pechtol Szabolcs
Pillók Ferenc
Pitás Tibor
Ragacs László
Róth Hajnalka

Schmidt József
Sénik István
Stumpfold Norbert
Szabó János
Kauserné Szabó Virág
Tapasztó Sándor János
Tarró István
Timár Béla
Tóth Károly
Vági Tibor
Varga Ferenc
Weidinger István
Zsirai Győző

országos 
küldöttek
Csurgó Lajos
Dr. Buzgó József
Fürész Attila
Haas Béla
Kiss Péter
Márok Csaba
Méhes Lajos
Pechtol János
Pechtol Lajos
Pechtol Szabolcs
Právetz Antal
Tóth Károly
Weidinger István
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vezetőségválAsztó küldöttgyűlés

Tradicionális keretek között lezajlott 
Lovasberényben október 20-án  a tiszt-
ségviselő választó küldöttgyűlés. Két fő 
kivételével minden küldött megjelent. 
Fürész Attila leköszönő elnök vezényelte 
le az eseményt, kevéssel 12 óra előtt adta 
át a stafétát megválasztott utódának Mé-
hes Lajosnak, az alapi Sárréti Egyetértés 
Vadásztársaság elnökének, akit lassan két 
éve, hogy a Fejér Megyei Vadgazdálko-

Elnök
 Méhes Lajos 
 (aranyjanosmsz@invitel.hu)

Tiszteletbeli elnök
 Fűrész Attila 
 (furesz1@upcmail.hu)

Sportvadász alelnök
 Tóth Károly 
 (tothk@vadex.hu)

Hivatásos vadász alelnök
 Právetz Antal 
 (csakvarierdeszet@kabelsat.hu)

Agrármérnök, az Arany János Mezőgaz-
dasági Kft. ügyvezetője, az alapi Sárréti 
Egyetértés Vadásztársaság elnöke, a Fejér 
Megyei Vadgazdálkodók Szövetségének 
elnöke. 2017-től az OMVK Fejér Megyei 
területének elnöki tisztségét is ő tölti be.

Földmérő mérnök. 1997-től folyamatosan 
20 évig a Fejér Megyei Vadgazdálkodók 
Szövetségének és az OMVK Fejér Megyei  
Területi Szervezetének elnöke, majd 
2017-től a kamara tiszteletbeli elnöke. 
Elnöki tisztséget lát el a Bakonyi Bányász 
Vadásztársaságnál is.

Erdőmérnök - közgazdász, a VADEX 
Mezőföldi Zrt. termelési vezérigazgató-
helyettese. A kamara megalakulásától 
vezetőségi tag, és 2017-től sportvadász 
alelnök.

Erdőmérnök, a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári 
Erdészetének igazgatója. A kamara meg-
alakulása óta hivatásos vadász alelnök.

Az OMVK Fejér Megyei Területi Szervezetének tisztségviselői

dók Szövetségének elnökévé választottak. 
Több idősebb vadász is visszavonult tiszt-
ségéből, mint Dr. Magyar Béla, aki 1974 
óta vett részt a megye vezetésben. Hiva-
tásos vadász alelnöki poszton maradt 
Právetz Antal, sportvadász alelnök Tóth 
Károly lett. Vadvédelmi és vadgazdálko-
dási bizottság élén továbbra is Haas Béla 
nyerte a választók bizalmát. a Felügyelő 
bizottság vezetését Dr. Magyar Bélától  

ifj. Bencze Tibor vette át. A nemrégiben 
elhunyt Dr. Tarjányi Antal helyén az Eti-
kai bizottság élén Mészáros János folytat-
ja a munkát. Vezetőségi tagként dolgozik 
majd Márok Csaba és Schmidt József. 
Fürész Attila tiszteletbeli elnökként, sok 
év tapasztalatával segíti majd az új veze-
tés munkáját a jövőben.



F E J É R  VA D Á S Z 9

Titkár
 Pechtol Lajos
 (fejer@omvk.hu)

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási 
Bizottság elnöke
 Haas Béla
 (haasb@vadex.hu)

Etikai Bizottság elnöke
 Mészáros János
 (sb.laszlo@gmail.com)

Felügyelőbizottság elnöke
 Ifj. Bencze Tibor
 (tbencze94@gmail.com)

Vezetőségi tag
 Márok Csaba
 (marokcs@invitel.hu)

Vezetőségi tag
 Schmidt József
 (schmidt.jozsef@future-fm.hu)

Agrármérnök, vadgazdálkodási szakmér-
nök, a Fejér Megyei Vadgazdálkodók Szö-
vetségének alelnöke és a kamara megala-
kulása óta titkár.

Erdőmérnök, vadgazdálkodási szakmér-
nök, a VADEX Mezőföldi Zrt. vadászati 
ágazati igazgatója. A kamaránál 2001-től 
a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizott-
ság elnöke.

A sárbogárdi Római Katolikus Egyház-
község plébánosa. A Nádor Vadásztársa-
ság tagja, 2017-től a kamara Etikai Bizott-
ságának elnöke.

Agrármérnök, 30 éve vadász. A Széchenyi 
Zsigmond és az Aranybulla Vadásztársa-
ság elnöke. A kamaránál 4 évig a Felü-
gyelőbizottság tagja volt, 2017-től pedig 
elnöke.

Agrármérnök, a Mezőfalvai Vadásztár-
saság elnöke, és a község polgármestere. 
2017-ben vezetőségi tagnak választották.

Építőmérnök a Future-FM Létesítmény-
gazdálkodási Zrt. vezetője a Létesítmény-
gazdálkodási szövetség Elnöke, 2009-től 
a Gurgyal –völgye Vt. Elnöke. 2017-ben 
vezetőségi tagnak választották.
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bAjdik péter Az oMvk új főtitkárA

A 2017. december 11-ei, rendkívüli kül-
döttközgyűlésén 197 igennel, 9 nemmel 
és 1 érvénytelen szavazattal, ellenjelölt 
nélkül választották meg az Elnökség 
jelöltjét a főtitkári posztra. A közgyű-
lésen egyebek mellett elfogadták a hat-
vani Vadászati Múzeum átvétele miatt 
szükséges alapszabály-módosításokat 
és az intézményt működtető kft. alapító 
okiratát is.

Alapszabály-módosítás

A rendkívüli küldöttközgyűlésen ki-
emelkedő részvételi aránnyal vettek részt 
az országos küldöttek: a 282 szavazás-
ra jogosult csaknem 80%-a jelent meg. 
A küldöttközögyűlés összehívására – 
amelynek ezúttal is a tatai Gottwald Hotel 
adott otthont – azért volt szükség, mert a 
1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 
értelmében a hatvani Széchenyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Vadászati Múze-
um működtetését 2018. január 1-jétől az 
OMVK veszi át. Ez az új feladat az Alap-
szabály módosítását igényelte, illetve – az 
OMVK Elnökségének javaslata értelmé-
ben – létre kellett hozni egy közhasznú 
nonprofit korlátolt felelősségű társasá-
got. A részletes elképzeléseket a testület 
november 17-ei ülésén megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta. A küldöttek – mi-
után előzőleg megkapták a kapcsolódó 

anyagokat – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatták a szükséges változtatá-
sokat a Vadászkamara Alapszabályában, 
valamint a kft. alapító okiratát. Az Alap-
szabállyal kapcsolatban több, a jelenlegi 
módosításhoz nem kapcsolódó javaslat is 
elhangzott. Hogy ezeket kellő alaposság-
gal lehessen előkészíteni, a megyei Terü-
leti Szervezetek 2018. február végéig írás-
ban juttathatják el az OMVK központnak 
észrevételeiket, amelyekről így a soron 
következő küldöttközgyűlésen születhet 
döntés.

Főtitkárválasztás

Az országos küldöttek főtitkárt is válasz-
tottak a nyáron távozott Pechtol János  
helyett, mivel az OMVK Alapszabá-
lyának 8. § (8) bekezdése szerint 
„ha a tisztségviselő megbízatása 
a választási ciklus lejárta előtt 
szűnik meg, és amennyiben a 
tisztségviselő megválasztása 
a küldöttközgyűlés hatásköré-
be tartozik, az új tisztségviselő 
megválasztása céljából a soron 
következő küldöttközgyűlésen kell 
a választást megtartani.”

A döntést előkészítve az Elnökség leg-
utóbbi ülésén egyhangúlag támogatta az 
OMVK szűkebb vezetésének felvetését, 

amely Bajdik Pétert, a Földművelésügyi 
Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegy-
ségi Főosztályának vezetőjét javasolta 
a posztra. A küldöttközgyűlés ebben is 
támogatta az Elnökséget. Bajdik Péter 
2018 első negyedévében veheti át a sta-
fétát, addig – megbízottként – továbbra 
is Dikasz Tamás, az OMVK Nógrád me-
gyei Területi Szervezetének titkára láthat-
ja el a főtitkári feladatokat.

Az OMVK rendkívüli küldöttközgyűlése 
(2017. december 11., Tata, Gottwald Hotel, 
fotó: OMVK | Földvári Attila)

Bajdik Péter, főtitkár
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fejér Megye vAdászAtrA jogosultjAinAk pályázAtAi

országos vAdgAzdálkodási AlAp

Az OMVK rendkívüli 
küldöttközgyűlése

Az Alapszabály 10. § 2) bekezdés b) pontja 
értelmében Az Országos Küldöttközgyű-
lés kizárólagos hatáskörébe tartozik az 
Országos Vadgazdálkodási Alapba helye-
zendő összeg évenkénti meghatározása. 
2017-ben – az Alap létrehozásának évé-
ben – ez 200 millió forint volt. Miután a 
vadászjegy ára (amely 2017-től 100%-ban 
a Vadászkamaránál marad) 2018-ban vál-
tozatlanul 10 000 forint lesz, de a források 
a 2017-esnél nagyobb összeg elkülönítését 

is lehetővé teszik, az Alap működésének 
második évében további 300 millió forint-
tal bővül a küldöttek döntése értelmében. 
Így – mivel a 2017-ben elkülönített forrás-
hoz is 2018-ban juthatnak hozzá a nyertes 
pályázatokat benyújtó vadászatra jogosul-
tak – az OMVK jövőre összesen 500 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a nyertes vadgazdálkodóknak.
 
A Központ SZMSZ-ének módosítása

Az OMVK 2017-től több új feladatot is 
el kell, hogy lásson, ezek közül is kiemel-

kedő az Országos Vadgazdálkodási Alap 
működtetése. Mindez indokolttá tette a 
központi apparátus Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását. A kül-
döttek ezt is támogatták, így a jövőben a 
központban két vadgazdálkodási főmun-
katárs dolgozhat, munkájukat pedig egy 
szakmai igazgató koordinálhatja. Emel-
lett pedig – eleget téve az összeférhetet-
lenségi szabályoknak – a gazdasági vezető 
mellett egy pénztáros is munkába állhat.

Pályázati azonosító Pályázó neve Célterület Támogatás Pályázat összege Formai értékelés TVVB értékelés

07-001/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. B 2/1 364 840   521 200 Befogadva Támogatva
07-002/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. E 2/1 201 600   288 000 Befogadva Támogatva
07-003/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. S. 2/5 595 000   850 000 Befogadva Támogatva
07-004/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. S. 2/2 219 790   313 985 Befogadva Támogatva
07-005/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. S. 2/4 595 113   850 162 Befogadva Támogatva
07-006/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. B 2/4 288 654   412 363 Befogadva Támogatva
07-007/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. S. 2/1 302 400   432 000 Befogadva Támogatva
07-008/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. M 2/4 140 860   201 228 Befogadva Támogatva
07-009/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. M 2/3 313 600   448 000 Befogadva Támogatva
07-010/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. M 2/2 787 873   112 553 Befogadva Támogatva
07-011/2017 VADEX Mezőföldi Zrt. M 2/1 984 690   1 406 700 Befogadva Támogatva
07-012/2017 Gurgyal Völgye Vt. 2/4 423 500   605 000 Befogadva Támogatva
07-013/2017 Gurgyal Völgye Vt. 2/3 994 132   1 420 188 Befogadva Támogatva
07-014/2017 Zichy Jenő Vadásztársaság 2/3 82 379   117 729 Elutasítva Elutasítva
07-015/2017 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2/4 425 140   547 330 Elutasítva Elutasítva
07-016/2017 Magyaralmási Vadásztársaság 2/4 522 473   746 390 Befogadva Támogatva
07-017/2017 Magyaralmási Vadásztársaság 2/5 672 000   960 000 Befogadva Támogatva
07-018/2017 Tradicionális Vt. 2/3 758 765   1 083 950 Befogadva Támogatva
07-019/2017 Tradicionális Vt. 2/4 482 363   689 090 Befogadva Támogatva
07-020/2017 Széchenyi Zsigmond Vt. 2/4 444 591   635 130 Befogadva Támogatva
07-021/2017 Széchenyi Zsigmond Vt. 2/5 252 000   360 000 Befogadva Támogatva
07-022/2017 Aranybulla Vt. 2/1 249 631   356 616 Befogadva Támogatva
07-023/2017 Aranybulla Vt. 2/4 536 571   766 530 Befogadva Támogatva
07-024/2017 Vajal Vadásztársaság 2/2 490 000   700 000 Befogadva Támogatva
07-025/2017 Fehér Dolomit Vt. 2/4 266 000   380 000 Befogadva Támogatva
07-026/2017 Fehér Dolomit Vt. 2/5 770 000   1 100 000 Befogadva Támogatva
07-027/2017 Fehér Dolomit Vt. 2/3 994 132   1 420 188 Befogadva Elutasítva
07-028/2017 Fehér Dolomit Vt. 2/2 181 650   259 500 Befogadva Támogatva
07-029/2017 Bélápapuszta Szentkereszt Vt. 2/5 420 000   600 000 Befogadva Támogatva
07-030/2017 Bélápapuszta Szentkereszt Vt. 2/4 396 390   566 390 Befogadva Támogatva
07-031/2017 Bélápapuszta Szentkereszt Vt. 2/4 846 899   1 209 856 Befogadva Elutasítva
07-032/2017 Lajoskomáromi Hubertus Vadász Egyesület 2/4 460 621   658 030 Befogadva Támogatva
07-033/2017 Lajoskomáromi Hubertus Vadász Egyesület 2/5 504 000   720 000 Befogadva Támogatva
07-034/2017 Lepsény Mezőszentgyörgy környéki Vt. 2/5 2 900 000 5 800 000 Elutasítva Elutasítva

Összesen: 18 867 657 27 538 108
Elutasítva formai hiba miatt: 3 db 3 407 519
Elutasítva tartalmi hiba miatt: 2 db 1 841 031 9 095 103

13 619 107 18 443 005
Vadászatra jogosultak: 16

2/1: Ökológiai jelentőségű területek (EFA), biodiverzitás területek, szegélyek kialakítása, kezelése, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók kialkítása

2/2: Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével

2/3: Vadászterület vízellátását javító, a természtes ökológiai víz megtartását célzó beavatkozás

2/4: Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés    ·    2/5: Fácán, fogoly, mezei nyúl és őz állománygazdálkodás fejlesztése
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szAkMAi rendezvények

a zsigerelés, a begyűjtőhelyre szállítás, 
majd a lőtt vad tárolása során élelmiszer-
higiéniai szempontból milyen kritikus 
pontokra kell odafigyelni.

A lőtt vad zsigerelésével kapcsolatos isme-
reteket Pechtol Lajos megyei fővadász, az 
OMVK Fejér megyei titkára foglalta össze. 
Tájékoztatójában külön felhívta a figyelmet 
azokra a „szokásjog” alapján működő és 
igen gyakran tapasztalható problémákra, 
melyeket egyszer és mindenkorra ki kelle-
ne törölni a köztudatból. Ilyen tévhit példá-
ul az, hogy a zsigerelt vadtestet belülről tilos 
vízzel kimosni, holott a hatályos jogszabá-
lyok szerint ez nemhogy nem tilalmazott, 
hanem egyenesen elvárható és kívánatos. 

Ugyancsak problémát jelent, hogy egyesek 
nem a megfelelő eszközöket használják a 
zsigereléshez, illetőleg, hogy azokat nem 
kellő gondossággal tisztítják vagy fertőtle-
nítik. Elmondta továbbá, hogy az osztrák 
vendégvadászok úgy zsigerelnek, mintha 
műtétet hajtanának végre, például váltott 
– „szennyes” és „tiszta” – késsel dolgoznak. 
„Úgy kell minden egyes elejtett vaddal bán-
ni, mintha azt a saját családunknak szán-
nánk” – tette hozzá zárszó gyanánt.
A Szent István Egyetem Élelmiszer- 
tudományi Kar Hűtő- és Állatitermék 
Technológiai Tanszékének vezetője,  
dr. Friedrich László docens „Vadhús 

az élelmiszeriparban” címmel főként 
a feldolgozás során felmerülő higi-
éniai problémákat vette górcső alá. 
 Hangsúlyozta, hogy a hűtés során mik-
robiológiai szempontból milyen komoly 
jelentősége van a hőmérsékleti határér-
tékek betartásának. Az eltarthatósággal 
kapcsolatban külön kiemelte, hogy egyes 
új technológiák növelhetik a felhasználási 
időt, de alapvető problémája a kereskede-
lemnek, hogy az alapanyagellátás idény-
jellegű, viszont a fogyasztók igényelnék a 
folyamatos kínálatot. Ez kívánatos lenne, 
hiszen a vadhús finom, egészséges – és 
igencsak értékes is...

VL

Több mint száz érdeklődő részvételével 
„Vadegészségügyi és –higiéniai szeminá-
riumot” tartott az OMVK Fejér megyei 
Területi Szervezete a Kápolnásnyéki Ese-
ményközpontban.

Az előadások sorát dr. Sziebert Gergely 
Fejér megyei főállatorvos nyitotta meg, aki 
az általános lőttvad kezeléssel kapcsolatos 
jogi szabályozás ismertetése mellett külön 
beszélt a legfontosabb zoonózisokról, az 
embert is megfertőző betegségekről. 
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos 
a lőtt vad helyes higiéniai gyakorlatát is-
mertette, külön kiemelve, hogy az elejtés, 

Dr. Sziebert Gergely, Fejér megyei főállatorvos

Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos

Szuvidolt szarvas kóstolása
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i. fejér Megyei hivAtásos- és sportvAdász nyílt nAp

Aktuális kérdések és válaszok

Május 12-én, Kápolnásnyéken, a DFT 
Eseményközpontban, az OMVK Fejér 
megyei Területi Szervezete és a Magyar 
VADÁSZLAP szerkesztősége közös ren-
dezésében tartották meg az I. Fejér me-
gyei Sport- és Hivatásos vadász Nyílt 
Napot. Az eseményre közel 160 érdek-
lődő regisztrált, így zsúfolásig megtelt 
az előadóterem. Köszöntőjében Pechtol 
Szabolcs, a megyei vadászkamara oktatá-
si bizottságának elnöke, a Vadászlap Kft. 
operatív igazgatója röviden ismertette a 
hagyományteremtő szándékkal útjára in-
dított konferencia-sorozat céljait, melyek 
közül a legfontosabb a szakmai ismeret-
terjesztés. Erre – a szinte folyamatosan 
változó jogi környezet tükrében – napja-
inkban a korábbiaknál is nagyobb szük-
ség van. Elsőként Bajdik Péter, a Földmű-
velésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási 
Tájegységi Főosztályának vezetője lépett 
a pulpitusra, aki előadásában a tájegységi 
fővadászok tevékenységéről tájékoztat-
ta az egybegyűlteket, külön bemutatva 
a megyében tevékenykedő kollégáit. Ezt 
követően Pechtol Lajos titkár a vadász-
kamara országos és megyei szerepéről 
beszélt. Dr. Msc. Visegrády Zoltán ügy-
véd néhány jellemző a vadászattal kap-
csolatos jogesetet boncolgatott, melyek 
között a vadászlőfegyver átadás-átvételé-
vel, illetőleg az orvvadászattal összefüggő 
jogértelmezési anomáliákat igyekezett 
tisztázni. Külön kitért arra, hogy aki til-
tott vadászati eszközt – például éjjellátó 
célzóberendezést használ – orvvadászat 
büntettét követi el, és három évig terje-
dő szabadságvesztéssel sújtható. A szü-
netet követően a felelős fegyvertartás 
gyakorlatáról értekezett Simon Szabolcs, 
a Magyar VADÁSZLAP főmunkatár-
sa, aki előadásában hangsúlyozta, hogy 
a hatályos jogszabályok szerint tokban, 
ürített állapotban, rejtetten (azaz például 
a fegyverkoffert egy pokróccal letakarva) 
akár huzamosabb ideig – mondjuk egy 
szállodában töltött éjszakán át – a zárt au-
tóban hagyhatjuk, lévén ez jogi értelem-
ben szállításnak minősül. Németh Zoltán 
szakmai igazgató „Vadászat a közösségi és 

média felületeken” címmel az internetes 
kommunikáció veszélyeire és lehetősé-
geire, erősségeire, illetőleg gyengeségeire 
hívta fel a figyelmet, Fogalmazása sze-
rint a közösségi portálokon létrehozott 
csoportok sok esetben a szakmaiságot 
teljes mértékben nélkülöző, a vadászszo-
kásainkkal ellentétes posztokat – fotókat 
vagy bejegyzéseket – tesznek közzé, me-
lyek nagyban hozzájárulnak a vadászat 
negatív társadalmi megítéléséhez. Az 
előadások sorát Wallendums Péter felelős 
vezető-szerkesztő „Vadászetika a 21. szá-
zadban” címet viselő előadása zárta, aki 
különleges retorikai stílusban igyekezett 
rávilágítani bizonyos káros jelenségekre, 
melyek véleménye szerint nem férnek 
bele a vadászias viselkedés hagyományo-
kon nyugvó normarendszerének megle-
hetősen szűk kereteibe.

VL

Bajdik Péter, FM Tájegységi Főosztályvezető

Dr. Msc. Visegrády Zoltán, ügyvéd



2017. szeptember 29-re Fűrész Attila és 
Pechtol Lajos összehívta Fejér megye 
hölgy vadászait, azzal a céllal, hogy csat-
lakozzanak a VKE keretein belül működő 
Diana Vadászhölgy Klubhoz. A megjelent 
hölgyek üdvözölték a kezdeményezést, és 
12 fő csatlakozási szándékát fejezte ki. A 
jövőben Kis Etelka vezetésével tevéke-
nyen segítik majd a megyei és országos 
kamarai rendezvényeket.

Kis Etelka
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MegAlAkult A diAnA vAdászhölgy klub 
fejér Megyei tAgozAtA

iii. senior tAlálkozó

Harmadik alkalommal vendégeltük 
meg a megye Seniorjait.

Fejér megye 231 nyilvántartott, 70. élet-
évét betöltött vadásza közül 92 fő vett 
részt a hagyományőrző Senior Találko-
zón. A helyszínt és a színvonalas kiszolgá-
lást az Agárdi Nádas Étterem biztosította. 
A 70 év feletti vadászok arcán a találkozás 
öröme, a mosolyuk visszaigazolta, hogy 
szükség van a közösségi életre, még akkor 
is, ha évente csak egyszer találkozhatnak. 
Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér 
Megyei Területi Szervezete négy évvel ez-
előtti elgondolásának mérhető hozadéka 
lett, ami a rendezvényen résztvevők sza-
vaiban is visszatükröződött. Szeretnék, 
ha ez a rendezvény az idők végezetéig 
folytatódna.  Fűrész Attila, a szervezet 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, és 
külön ajándékkal kedveskedett a legidő-
sebb női vadásznak, Ruczné Irénkének 
és a legidősebb Polgárdiban élő Varga 
Ferenc vadásztársunknak. Tájékoztatójá-
ban  az elnök objektíven beszélt a 20 éves 
kamara tevékenységéről, a jogszabályi 
változásokról, így például a terület ki-
alakításáról, annak folyamatáról, a hiva-
tásos vadászokról, a tájegységi fővadászi 
státuszról és a vadászok előtt álló 20 éves 
gazdálkodás és vadászat jövőképéről.

Pechtol Lajos a megyei kamara titká-
ra tisztelettel köszöntötte idős vadász-
társait. Beszédét Böjte Csaba írására 
építette, ahogy idézett: „Az idős kor az 
aratás, és a továbbajándékozás ideje” -és 
fűzte hozzá saját gondolatait. Mellette 
kitért a modern világ gyors változása-
ira, annak pozitív és negatív hatásaira.  
A vadászatban bekövetkezett változások 
természetes kísérői a rendszernek, de az 
elfogadáshoz mindig párbeszédre van 
szükség, s csak így lehet egy közösséget 
vezetni. Ha valaki önző módon kivonul 
egy családból, közösségből, akkor előbb-
utóbb testi, lelki bajai húzzák le. Az em-
beri méltóság tisztelete mellett beszélt a 
vad tiszteletének méltóságáról is. Az idő-
sek nem lehetnek önzők, az új és általunk 
őrzött értékeket a fiataloknak tovább 
kell adni, a mi álmainkat ők álmodják 
tovább.  Előadását a Csodálatos Magyar-
ország 2015-ös természeti képeinek ösz-
szeállításából vetített anyaggal fejezte 
be. A közös vacsorát követően a seniorok 
őszinte barátsággal és hosszantartó üd-
vözléssel váltak el azzal, hogy „jövőre is-
mét itt találkozunk."

Kis Etelka
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vAdászkürtös tAnfolyAM fejér Megyében

Az elmúlt évek során nagy örömmel ta-
pasztaltam, hogy megyénkben is foko-
zottabb igény merül fel a vadászatok so-
rán a vadászkürtös jelenlétére.
Elsősorban a nagyobb társas vadásza-
tok rendezői részéről jön felkérés, hogy 
szeretnék az elejtett vadnak kürtszóval 
is megadni a végtisztességet. A terítéken 
fekvő vad ravatalánál, a máglyák lobogó 
tüze mellett felcsendülő kürtszignálok 
emelkedetté, ünnepélyesebbé és sokkal 
szebbé tudják varázsolni azt a pillanatot, 
amit igaz vadász ember egyszerre ünnep-
ként és gyászként él meg. 
Egyre többször hívnak kürtöst egy hét-
végi őzbak vadászat közös terítékéhez, 
egy-egy bika ravatalához is, csakhogy va-
dászkürtöst találni nem is olyan egysze-
rű, különösen Fejér megyében.
Az állami erdőgazdaságok személyzeté-
ben van kellő számú kürtös, de a vadá-
szatra jogosultak sokszor hiába próbálják 
őket elhívni, hiszen éppen elég terítéknél 
kell kürtölniük szezonban, és nem sok 
idejük marad. A vadásztársaságok vad-
őrei közül pedig sajnos kevesen vannak, 
akik fújják a szignálokat.
2017. júliusában a Kamara kürtös  
tanfolyamot szervezett, amelyen 4 fő vett 
részt. Az oktatást Agyaki Gábor, a Baranya 

Vadászkürt Együttes vezetője tartotta.
A helyszínt a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság dinnyési Kutatóháza szol-
gáltatta. Az Igazgatóság Dinnyésen egy 
különleges rendeltetésű vadászterületen 
gazdálkodik, és magáénak érzi a vadá-
szati hagyományok ápolását, így gyorsan 
partnere lett a tanfolyamnak. 

A résztvevők között volt, aki itt vett elő-
ször kürtöt a kezébe, és volt, aki már pró-
bálkozott megszólaltatni a hangszert. Az 
egy hetes turnus végére a teríték szigná-
lok egy részét már egész ügyesen fújták a 
lelkes tanulók, de addig a pillanatig, amíg 
oda lehet állni egy teríték mellé elfújni a 
vad halálát jelentő szignálokat, rengeteget 
kell gyakorolni, kitartóan és alázatosan. 

Az alapokat itt megtanulták, hogy aztán 
kiből válik igazi vadászkürtös, az már 
csak rajtuk áll. Azért remélhetőleg egyre 
több terítéknél fog a Hallali felcsendülni.

Bíró Tamás

Tájékoztatjuk a vadászjelölteket és vadásztársakat, hogy Fejér megyé-
ben a Soponyai Sportlőtér lehetőséget biztosít a helyes fegyverkezelés 
és használat, valamint a lőkészség elsajátításban. Továbbá vadásztársa-
ságoknak, csoportoknak biztosítanak lövészbajnokságot. A családias 
környezetben lehetőség van  főzésre.

Időpont egyeztetés: Szolga József lőtérvezetővel 
a 30/391-3015 számú telefonon.

lőtéri szolgáltAtás



Anno Domini 2017. November van. Tél 
előhava, már rövidek a nappalok, meg-
nyúltak az éjszakák. Pihenőre készül az 
ember, pihenőre készül a természet is. 
Jólesik hallgatni a kályha duruzsolását és 
a sötét estében tisztán hallatszik a tavakra 
visszatérő libacsapatok neszezése is a ma-
gasból. Pontosan tartják az irányt, majd 
egy halk csobbanással megérkeznek a pi-
henőhelyükre.
2017. november 18-án, szombaton dél-
előtt 10 órakor ismerősök és ismeretle-
nek gyülekeztek és köszöntötték egymást 
a Sárbogárdi Római Katolikus Plébániai 
Közösségi Házban kezdődő összejöve-
tel megnyitójára várva. Az OMVK Fejér 
megyei Területi Szervezete, a Vadászati 
Kulturális Egyesület és a rendezvénynek 
otthont adó Sárbogárdi Római Katolikus 
Plébánia által szervezett „Természet a 
művészetben” című programjával várták 
az érdeklődőket.
10 órakor a Bakony Vadászkürt Egylet 
köszöntőjével és a Vadászhimnusz el-

éneklésével vette kezdetét az összejöve-
tel. Ezt követően Mészáros János c. apát, 
esperes – maga is vadász, – köszöntötte 
a megjelenteket, majd Pechtol Lajos, az 
OMVK Fejér megyei Területi Szervezet 
titkára tartotta meg rövid, de tartalmas 
beszédét, mely a mai világ emberének és 
a természet harmóniájának megromlá-
sára hívta fel a figyelmet. Szavaiból ag-
godalom csendült ki, de azért ott bujkált 
mondanivalójában a remény is. Az ün-
nepi beszédet Oláh Csaba, a VKE elnöke 
mondta. Gratulált Méhes Lajosnak, az 
OMVK újonnan választott Fejér megyei 
elnökének, és Mészáros Jánosnak, aki az 
OMVK Fejér megyei Etikai Bizottságá-
nak elnöki tisztét tölti be az elkövetkező 
időszakban. Megemlítette a természet 
hatását a művészetekre, a zene és a kép-
zőművészet vonatkozásában egyaránt. 
Szavait méltóan illusztrálta Prihoda Judit 
festőművész „Természet tükörképe” című 
kiállítása. A képeket nézve szinte hallani 
lehetett az agancsok csattogását a tisz-

táson a bikák viadala közben, a bölény 
fújtatását legelés után. A törékeny alkotó-
művésznő a terembe varázsolta az erdőt, 
a kinti természetet, az állatokat.
Az ezt követő zenés-irodalmi összeállí-
tás Varnyu Lilla és Varnyu Péter mun-
káját dicsérte. Vajda János, Wass Albert, 
Tompa Mihály, Kosztolányi, Petőfi versei 
aláfestéseként Grieg, Merken, Beethoven, 
Bach, Reid zeneművei hangzottak el – 
mind-mind a természet által ihletett mű.
„Teremtésvédelem” címmel Dr. Hetesi 
Zsolt tartott figyelemfelkeltő előadást, 
ennek alapjául Ferenc pápa: Áldott légy! 
(Laudato sì’) kezdetű enciklikája szolgált. 
A pápai körlevél fontos üzenete a keresz-
tényeknek és minden jóakaratú embernek 
a teremtésvédelemben betöltendő hivatá-
sát és kötelességét hangsúlyozza. Az elő-
adásban rémisztő adatok tárultak a hall-
gatók elé: az ember megtette a „magáét” 
a földért – grafikonok segítségével szem-
besült a hallgatóság az emberi meggon-
dolatlanság és pusztítás eredményeivel.  

Bakony Vadászkürt Egylet
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terMészet A Művészetekben



Az öntelt ember azt hangoztatja, hogy 
a remény hal meg utoljára, bízva ben-
ne, hogy a pusztítást még lehet folytat-
ni, mert utána lesz még elég idő a károk 
helyrehozatalára… De talán még tényleg 
nincs késő: ha a teremtés és a természet 
védelmét fontosnak tartó emberek mie-
lőbb rádöbbennek, lehet még esély, hogy 
közösen helyrehozzuk a hibákat, de ez 
mielőbbi cselekvést kíván. Legyen igaz 
Assisi Szent Ferenc „Naphimnuszának” 
kiáltása a földanyáért, aki átölel minket: 
„Áldott légy, Uram, földanya-nővérün-
kért, ki fenntart és ellát minket, gyümöl-
csöket terem, színes virágokat és füvet.”
A lelküket felkavarva érző résztvevők – 
már aki mélyen belegondolt a hallottak-
ba, – a Bakony Vadászegylet rövid, de 
tartalmas bemutatkozása és kürtjátéka  
által talált vissza a jelenbe. A kürtök 
hangjára felcsillantak a szemek, mosoly-
góvá váltak az arcok. A természet, a kül-
világ az ajtó, az ablakok kitárása nélkül 
belopakodott a terembe. Jó volt hallgatni 
őket.
A lassan szürkülő délutánban a Közös-
ségi Ház mellett álló nyárfa ágait hűvös 

fuvallat borzolta. Valahonnan fentről egy 
sárgás-vöröses falevél hullott a földre és 
bevackolta magát a már előbbre lehullott 
társai közé, hogy az idő múlásával új élet 
kezdődjék enyészetnek induló sejtjeiből.

A.D. 2017. november 22-én, 
Cecília és Filemon napján

Kék István

Prihoda Judit
festő és grafikus művész

www.prihodajudit.hu

Varnyu Lilla

Mészáros János, plébános
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„Véleményem szerint e téma hiteles ábrázolásának kulcsa elsősorban a 
megalapozott  rajzi és festészeti tudás. E mellett elengedhetetlenül fontos, 
hogy témánk után kutatva néha megázzunk és sáros legyen a csizmánk. 
S ha alkalmunk nyílik rá tenyerünkön érezzük egy vaddisznó szőrének 
durvaságát vagy egy szarvas agancsának gyöngyözött felületét...”
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Az Országos Magyar Vadászkamara 
Fejér Megyei Területi Szervezete im-
máron 5. alkalommal rendezte meg 
a hagyományőrző István és János  
napi Jótékonysági vadászatot 2017.  
december 27-én.
A Kápolnásnyéki Halász kastély adott 
otthont a karitatív rendezvénynek, 
melynek fővédnöke Dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök helyettes volt. 13 me-
gyéből 116 vadász érkezett azzal a ne-
mes szándékkal, hogy a Fejér Megye 
Gyermekeiért Alapítvány részére 1 db 
non-invazív  lélegeztető gép megvá-
sárlásával a kora- és újszülöttek keze-
lését segítse.
A vadászat a Velencei-tavi Gróf  
Nádasdy Vadásztársaság, a Pázmándi 
Barátság Vadásztársaság és a Marton-
vásári Őzbak Vadásztársaság területén 
került megszervezésre. 

A kitűnően előkészített regisztráció 
után a vadászokat a kürtösök kö-
szöntője, majd  L. Simon László or-
szággyűlési képviselő és Bajdik Péter 
az Országos Magyar Vadászkamarai 
főtitkár üdvözlő beszéde fogadta. A 
Jótékonysági vadászat ötletgazdája Fe-
jes László tájékoztatta a jelenlevőket, 
hogy a kórháztól kapott információk 
szerint az előző években vásárolt esz-
közök 3130 gyermek gyógyulásához 
járultak hozzá.
A vadászat protokoll részének ismer-
tetését Dr. Buzgó József tájegységi 
fővadász tartotta meg, majd Kutai Gá-
bor, Schmidt József, Vargha Ferenc el-
nökök vezetésével vonultak ki a részt-
vevők a vadászterületekre.
A napsütéses időben a vadászok a  
közreműködő segítőkkel  226 fácánt  
és négy szajkót ejtettek el.

A kastély előtti teríték négy sarkában 
lángoló máglyák mellett történő tisz-
teletadás és terítékszignálok után Mé-
hes Lajos a kamara elnöke és Pechtol 
Lajos a kamara titkára köszönte meg a 
támogatók, a szervezők és valamennyi 
segítő adakozását és önzetlen mun-
káját. Külön köszönetüket fejezték ki 
Schmidt Józsefnek a rendezvény le-
bonyolításáért és a Fishing & Hunting 
Channelnek, akik rögzítették az ese-
ményt.
A teríték kiosztását követően a házi-
gazdák egy tál szarvas gulyást szol-
gáltak fel, és egy emléklap átadásával 
tisztelték meg a résztvevőket.  

Kis Etelka

Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete köszönetét fejezi ki minden olyan vadásznak, civil személynek 
és társaságnak, aki pénzbeli, szervezési, szolgáltatási támogatást   nyújtott a 2017. december 27-én megrendezett Jótékonysági vadászat 
céljához.
A meghirdetett non-invazív lélegeztető gép vásárlását  3.000.000 forinttal  támogatjuk.

Méhes Lajos
                                                                                                                                                                      elnök

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
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125 éve A Mezőföldön

Fejér megye első aranyérmes őzagancsa, 1925.
A feltüntetett elejtés helye téves, 

nem Martonvásár, hanem Baracska

2016. Aba. 659 gr. 165 CIC. a

Napjainkban hihetetlennek tűnik mind 
a laikusoknak, de főleg a vadászoknak, 
hogy a megye mezőföldi síkján élő őzek 
elődjeit százhuszonöt esztendővel ezelőtt 
úgy telepítették.
1891-ben,- honnan,- sajnos nem ismert, 
a sárosdi vadaskertbe és a zichyújfalui 
fácánosba hoztak tizenöt bakot, tizenöt 
sutát, meg öt gidát. Két esztendőn át a ke-
rítésen belül éltek, aztán a kerítést egy he-
lyütt megbontották, és az őzek eldönthet-
ték, - kívül, vagy belül szeretnének élni, 
1893-ban jelentek meg az első példányok 
a szántóföldeken.
A 19. században jelentős átalakulás tör-
tént a megyében, az 1820-as évektől az 
1880-as évtizedig megtörténtek a lecsa-
polások, vízrendezések, ekkor alakult 
ki a mai települések szerkezete, az utak 
hálózata és negyvenezer hektárral gazda-
godott a mezőgazdasági hasznosítású te-
rületek nagysága. Jelentős erdősítések is 
kezdődtek, a szántóföldek, az utak széleit 
befásították. 
A földbirtokos vadászok nagyon vár-
ták, hogy megjelenjen az őz. Ami nem 
történt meg, mert egyrészt a megyében 
csak az összefüggő erdővel borított ré-
szeken élt, és számuk az 1890/91-es 
kegyetlen tél után alig haladta meg a 
százat.

Az erdős területek mellett néhány sík vi-
déki vadaskertben (Nádasdladány) a szar-
vas és virgíniai szarvas mellett volt megta-
lálható , sőt a Bodakajtor- felsőszentiváni 
Zichy- birtokon lévőben csak őzek éltek. A 
19. században Magyarországon Zichy Jenő 
a mai védegylet egyik alapító tagja volt az 
első, aki komoly szakmai szinten foglalko-
zott a zárttérben élő őzekkel. Ő volt az első 
hazai őz szakértő. A Sárosdon és szom-
szédságában Zichyújfalun meghonosított 
őzek létszáma a megye keleti részében 
fokozatosan növekedett, 1892-ben az éves 
teríték még csak 62 volt, 1907-ben már 
365 darab. A megye nyugati felén és Szé-
kesfehérvár környékén a telepítést az élet 
oldotta meg,- 1906-ban Zichy Jenő, 1907-
ben Nádasdy Ferenc halt meg. 1910-re az 
örökösök megszüntették a vadaskerteket, 
szélnek eresztették a bennük élő vadfélesé-
geket, ezzel cca. 80 példánnyal lett gazda-
gabb a szabad területen élő állomány.
Ez a szám 1916-ra elérte az ezret. 
Már ebben az időben is kerültek terítékre 
kiemelkedő agancsú bakok 1912-ben és 
13-ban Széchenyi Zsigmond Sárpentelén 
lőtt két kapitálisat, 1914-ben a már em-
lített bodakajtori területen Lumniczer 
Sándor, 1914-ben pedig Szurmay Sán-
dor Pusztavámon. 1918-ban Széchenyi 
Zsigmond Nádasdladányban ejti el va-
dászéletének legjobb és második legjobb 
agancsát viselő bakját,- a legjobb az 600 
gr-on felüli, a második 600 gr. körüli 
agancssúlyú lett Ebben az évben még egy 
600 gr-os rekordbak esik a zichyújfalui 
határban. Az 1916-és 19 közötti „forra-
dalmi orvvadászatokban” több mint 700 
őz kerül ebek harmincadjára, az 1920-as 
létszámbecsléskor már csak 300 a megyei 
őzek száma. Ekkor egy öt évig tartó „pus-
kaszilenciumot" vállaltak a vadászok.
1925-ben kezdődik és 1944-ig tart az 
évenkénti trófeaszemle, ahol bárki bemu-
tathatja az általa elejtett szarvas, őz, dám, 
vaddisznó, muflon agancsát, lapátját vagy 
csigáját, amelyet el is bírálnak neki. Sokan 
nem éltek ezzel a lehetőséggel, az egyházi 
tulajdonú birtokokon nemcsak az elejtett 
trófeás vadról, de még az ott élő vadfajok 
létszámáról sem adtak felvilágosítást.

Az 1925-ös első országos agancskiállítá-
son a megye aranyérmes őzbakkal mu-
tatkozott be, ami Baracskán került terí-
tékre. Ezekben az évtizedekben az ország 
legjobb őzes megyéje Fejér volt, ugyanis 
a közel száz arany, ezüst és bronzérmes 
őztrófeák közül, 1927-ben, 1932-ben és 
1938-ban innen kerültek ki az országos 
első agancsok. 1944-re Fejér megye őz-
állománya elérte a négyezret. 1944. dec-
ember eleje és 1945. március vége között 
dúltak a világháború harcai, az augusz-
tusi vadlétszám becsléskor csak 200-at 
számoltak meg, az állomány 95 százaléka 
elpusztult vagy elvándorolt.
A 20. század ötvenes éveiben lassan újra 
magára talált az őz, létszáma a kímélet 
következtében növekedett, 1953-ban már 
aranyérmes agancsú bakot is lőttek. Eb-
ben az évtizedben tíz évvel a háború után 
még további három aranyérmes, méretes 
trófea került terítékre. 
A hatvanas évtizedben világrekord agan-
csot viselő bakot lőttek a gyúrói határban, 
a sorok olvasói talán elcsodálkoznak az 
elejtés helyéről, hiszen ország-világ Mar-
tonvásárról tud.
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A megye eddigi ismert legrégebbi őztrófeája, 
Tordas, 1884

A világrekord utáni második legerősebb megyei 
őzbaktrófea,  1975. Enying, 607 gr. 170,85 CIC.

2014. Csór.729 gr,163.55 CIC.

Sárpentele, 420 gr.

A rekorder bak története és utójátéka, a 
hazai vadászattörténelem egyik nagy csa-
lása, erről Danka Dénes írt könyvet. 
Az 1969-ben megrendezett megyei va-
dászati kiállítás apropóján a megyében 
is amnesztiát hirdettek a „titkon elej-
tett” trófeákra. Következmények nélkül 
bemutathatták az eddig szekrényalján, 
padláson, istállóban, nyaralóban, paplak-
ban stb. eldugott agancsokat. Kerültek is 
érdekes és szép trófeák, reprezentálva a 
megye kiváló őzállományát, az országos 
hírű bemutató falára. A díjak szétosztá-
sakor, még így is akadt több olyan vadász, 
aki csendben jegyezte meg,- „bárcsak az 
erősebbet hoztam volna el”!
Az 1970-es években számtalan trófea ki-
válóság került a bírálók elé, ekkor estek a 
megye azóta, is második és harmadik leg-
jobb őzagancsát viselő bakok. Nemcsak 
rekorderek kerültek puskavégre, sok volt 
a „mínuszpontos" trófea is, 1977 és 1981 
közötti öt vadászidényben több agancs 
kapott elmarasztalást, mint érmet. Nem-
csak a hibás kilövések száma emelkedett, 
egyre több lett a „házi orvvadászaton” 
terítékre került, bírálók által nem látott 
agancs is. Az akkori vadászok hagyaté-
kából napjainkra egyre több „rekord ízű” 
trófea kerül elő. Az 1980-as években már 
óvatosabbak voltak a lövés előtti bírálat-
nál a vadászok, csökkent a hibás kilövé-
sek száma, terítékre került több kapitális 
trófea is.

1990-es évtized meghozta a „lőjük a va-
dat, amíg a mienk a terület”, elv alapján 
történő vadgazdálkodást. Nem tisztem 
minősíteni, de ez a sajnálatos „országo-
san elterjedt szemlélet” károkat okozott 
az őz állományában, szükség volt újra 
tíz tizenöt esztendőre, hogy talpra áll-
jon. Napjainkban pedig egy-egy nagyobb 
agancsú bak kézre kerülésekor ott „lebeg 
a gyanú átka”,- „csinált, ládás bakról” van 
szó?  Pedig a megyében élő állomány ké-
pes rekorderek kinevelésére, az európai 
legjobb ezer őztrófea kettő százaléka Fej-
érből került ki.
Zárszóként meg kell emlékezni a me-
gyében élt Esterházy Lászlóról aki a két 
világháború közötti években szakmai 
tanácsaival világszínvonalra emelte a ha-
zai őzállományt. Az 1959-ben megjelent 
Őz című szakkönyv,- miután neve nem 
szerepelhetett- anonim lektora volt, és 
közreműködött a világrekordot nevelő 
martonvásári terület vadgazdálkodási 
tervének összeállításában.

Szabó Imre
vadász-történész

a jogszabályban feltüntetett feltételek figyelembe vételével

VADÁSZATI IDÉNYEK
VADFAJOK HÓNAP * MONTH * MONAT
NAGYVADFAJOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gímszarvas bika

érett bika
tehén, -ünő
borjú

Dámszarvas bika
érett bika
tehén, -ünő
borjú

Őz bak 15
suta, gida

Muflon kos
juh, jerke
bárány

Vaddisznó
Szikaszarvas
APRÓVADFAJOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mezei nyúl
Üregi nyúl
Fácán kakas

tyúk
Fogoly
Nyári lúd
Vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd
Tőkés réce 15
Szárcsa
Erdei szalonka Vadászati idény nélkül
Örvös galamb, balkáni gerle 15
EGYÉB APRÓVADFAJOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve
Borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó
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jubileuMi vAdásznAp

Jubileumi megyei vadásznap a  
Kazsoki tanyán

Alap – Üdvözlet a vadásznak, tisztelet 
a vadnak! – így hangzott az augusztusi 
szombaton a köszöntő a jubileumi, 25. 
Fejér megyei vadásznapon.
A vadásznap nyitányaként terítékre kí-
sérték az őzbakot, majd a Bakony Va-
dászkürt Egylet előadásában felcsendült 
a vadászhimnusz.
A gondoskodás minden vadász alapvető 
kötelezettsége: óvni a vadat, annak ter-
mészetes élőhelyét, mindez nem más, 
mint a vadgazdálkodás – hangsúlyozták 
a szónokok.
A megyei vadásznap hagyományőrző 
rendezvényét 25. alkalommal rendezték 
meg Fejérben, Alapon pedig harmadik 
alkalommal.
A vadászünnepen köszöntőt mondott Var-
ga Gábor országgyűlési képviselő, Oláh 
Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület el-
nöke és Pechtol Lajos, az Országos Magyar 
Vadászkamara Fejér megyei titkára.
A vadásznapi áldást Mészáros János cím-
zetes apát celebrálta, majd kitüntetéseket 

adott át Fűrész Attila, az Országos Ma-
gyar Vadászkamara Fejér megyei területi 
szervezetének elnöke és Méhes Lajos, a 
vadásznap házigazdája, a Sárréti Egyetér-
tés Vadásztársaság és a Fejér Megyei Va-
dászszövetség elnöke.
A Nimród-érem kitüntetettjei: Könc-
zöl Péter, Képli József, Simon László. A 
Magyar Vadászatért Érdemérmet Szabó 
János vehette át. Gróf Nádasdy Ferenc 
Emlékplakett kitüntetésben részesült a 
Vajal Vadásztársaság. A Vadászkamara 
ezüstérmét Takács Tibor, Tamás Antal és 
Sénik István kapta. A Hubertus Kereszt 
ezüst fokozatát Lökös István és Kaszás 
József vette át. A hivatásos vadászok ver-
senyén elért eredménye alapján tárgyju-
talomban részesült Házi Gergely.

Az ünnepség a vadászház emlékfalánál 
koszorúzással folytatódott. A vadfőző 
verseny Sági Szilárd mesterszakács közre-
működésével zajlott, a színpadon zenés, 
táncos produkciók, koncertek követték 
egymást.

V. Varga József
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CACt. országos vizslA főverseny soponyán

Immár második alkalommal rendezte 
meg az Országos Magyar Vadász Kamara 
az újjáélesztett főversenyt 2017. október 
13-15-én, vízi-mezei verseny szabályzat 
alapján, három fordulós versenysorozat 
formájában. Minden megye 3 kutyát de-
legálhatott a regionális elődöntőbe, majd 
a Dunántúli és az Alföldi válogatóból a 
legjobb 8-8 kutya érkezhetett az országos 
főversenyre, melynek idén is megyénk 
adott otthont. A helyszín a Vadex Zrt. 
soponyai vadászterülete és központja a 
soponyai Ökoturisztikai Centrum volt.
Megyénket két kutya képviselte a ren-
dezvényen, Varga János Tropical Fruit 
of Skyrocket nevű rövid szőrű magyar 
vizslája, és Bíró Tamás Micskei Vida nevű 
rövid szőrű német vizslája. Az Országos 
Főverseny helyszínéül szolgáló soponyai 
terület igazán alkalmas egy ilyen vizs-
lás rendezvény lebonyolításához, hiszen 
nagy kiterjedésű gyepek, nádasokkal 
szegélyezett halastavak egyaránt rendel-
kezésre állnak, ahol a kutyák a mezei és 
vízi munka minden feladatát látványosan 
tudják végrehajtani. A reggeli ünnepé-
lyes megnyitó során 16 kutya sorakozott 
fel, ahol elsőként dr. Bitay Márton Örs, 
a Földművelésügyi Minisztérium állami 
földekért felelős államtitkára tartott be-
szédet és üdvözölte a megjelenteket. Ma-
joros Gábor, a Vadex Zrt. vezérigazgatója 
megköszönte a szervezőknek, hogy a tár-
saság immáron második alkalommal biz-
tosíthatta a helyszínt. A megnyitó napját 
egy trófea bemutatóval is színesítették, 
ahol az idei szezon eddig elejtett gímbi-
káit láthatták az érdeklődők. Dr. Sándor 
Gyula az OMVK Kinológiai Szakbizott-
ságának elnöke gratulált a döntőbe jutott 
versenyzőknek, és megköszönte a befek-
tetett munkát, energiát, amit a kutyáikkal 
töltenek, majd Agyaki Gábor, a verseny 
vezetőbírója ismertette a rendezvény 
menetét. A két napos rendezvény első 
napján a feladatokból csak egy fázis ma-
radt minden kutyának, amit a vasárnapi 
folytatásban tudtak teljesíteni. Az első 
nap délutánján vadászkutyával kapcsola-
tos szakmai fórum került megtartásra az 
Ökocentrumban, ahol a verseny vezetőbí-
rója, Agyaki Gábor a kutyakiképzés lélek-
tanáról, Poroszlai Róbert a vadászkutyák 

vadgazdálkodásban betöltött szerepéről 
és fontosságáról, majd Keresztes János 
az agarászat jelenlegi helyzetéről tartott 
érdekes és tartalmas előadást. Vasárnap 
délelőtt lezajlottak az utolsó feladatok is, 
majd kora délután következhetett a ren-
dezvény ünnepélyes zárása. Ezen Ugron 
Ákos Gábor, az FM állami földekért fele-
lős helyettes államtitkára kijeletette, hogy 
a a jó vadászkutya elengedhetetlen a va-
dászathoz. A 16 induló kutyából végül 3 
kiesett a versenyből.

Eredmények:

I. Junior-Fauna V.H. Molehout weimari 
vizsla – vezetője Agócs Attila (Somogy 
megye)
262,5 pont, I/A díj, CACT.
Díja: Sefag Zrt. által felajánlott 6kg tró-
feasúlyú gímbika vadászata

II. Micskei Vida rövidszőrű német vizsla 
– vezetője Bíró Tamás (Fejér megye)
257 pont, I/B díj,  RES.CAC.
Díja: Gyulaj Zrt. által felajánlott 3,5kg 
trófeasúlyú dámbika vadászata

III. Tiszatáji Vadász Bájos rövid szőrű 
magyar vizsla – vezetője Godó Zoltán 
(Csongrád megye)
256,5 pont I/C díj
Díja: Bakonyerdő Zrt. által felajánlott 
vaddisznó süldő és gím tarvad vadászat.

Különdíjak:

- Legjobb női vezető: Dr. Horváth Éva - 
Malomközi Ilex nevű r.sz.n.v kutyája

- Legjobb vízi munka:   
Kreszl Zsolt - Cliff von Nordstrand nevű 
d.sz.n.v. kutyája

- Legszebb vadmegállás:  Farkas Tamás - 
Fülöpi Fürjész Adria nevű r.sz.n.v. kutyája

- Legeredményesebb Fejér megyei kutya:  
Bíró Tamás - Micskei Vida nevű r.sz.n.v 
kutyája

- Legszimpatikusabb bíró:   
Tapasztó Sándor

Elmondhatjuk, hogy jó színvonalú, sok 
jó kutyát felvonultató verseny volt, és a 
Kamara Kinológiai Bizottsága elkötele-
zett, hogy jövő évtől mindenes vizsla ver-
seny szabályzata alapján rendezze az ese-
ményt, ami egyben felkészülést is jelent a 
2021-re tervezett Vadászati Világkiállítás 
magas színvonalú vadászkutyás rendez-
vényeire.

Bíró Tamás
     elnök

     Kinológiai Bizottság
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vizslás vAdászok versenyeztek…

Vizslás vadászok versenyeztek...

2017. 11. 12.-én Szent Hubertusz Vizsla-és 
Vadász Versenyt rendezett a Német Vizsla 
Klub Magyarország Dinnyésen, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vadászte-
rületén. Ez a versenyforma igen kedvelt a 
vizslások között, hiszen talán ez a rendez-
vény áll a legközelebb az apróvad vadászati 
gyakorlathoz, és verseny keretein belül va-
dászhatnak kutyáikkal a versenyzők. Egy 
20 perces futam alatt minden kutyavezető 
és vizslája a rendelkezésére álló területen 
apróvadvadászatot folytat, ahol a bírók a 
páros együttműködését bírálják. Bírálati 
szempont a kutya keresése a vadászaton, az 
öröklött és a tanított tulajdonságai, viselke-
dése a vadászaton, valamint a vadász meg-
jelenése, vadászati pontossága, jártassága, 
lőkészsége, kutyájával való együtt műkö-
dése. Ezen a versenyen a vadászható vadfaj 
a fogoly volt. A szervezők a rendezvényen 
a versenyen kívül egy plusz ügyességi fel-
adatot is beiktattak, ahol egy lőtt rókát egy 
70cm magas akadályból kellett a kutyának 
apportíroznia, és minél rövidebb idő alatt 
a vezetőjének korrekt átadással átadni. A 
párosokat két bírói kör bírálta. Az egyikben 
Bajorhegyi Tünde és Szekeres Nikolett, míg 
a másikban Pomázi Ágoston és Zsikla Fe-
renc bírált. 
Mindkét bírói csoport kiválasztotta az álta-
luk legeredményesebbnek gondolt párost, 
és a verseny végén egy 20 perces páros me-
zei kereséssel mérették meg őket, ahol a ku-
tyáké volt a főszerep, a puskák már a vállon 
maradtak. A futamok helyszíne a Nemzeti 
Park vagyonkezelésében lévő dinnyési va-
dászterület Elza majori része volt, ahol nagy 
kiterjedésű gyepek és gazosok találhatóak, 
ami ideális egy szép mezei munkához. 

A házigazda, Nemzeti Park fontosnak érzi 
a vadászkutyák ügyét, sőt a Magyar Kutya-
fajták Génmegőrző Programjának is aktív 
résztvevője. Több magyar fajta példánya áll 
az Igazgatóság tulajdonában, vadászkutya 
tekintetében 3 drótszőrű magyar vizsla vesz 
részt a programban, jelenleg Alapvizsgára 
és Vadászati Alkalmassági Vizsgára való 
felkészítésük zajlik. A verseny jó hangulat-
ban telt, az időjárás szerencsére kegyes volt 
hozzánk. A futamok végeztével a páros ösz-
szevetésben is sok szép vadmegállásban és 
látványos mezei munkában gyönyörköd-
hettek az érdeklődők. Ezt követően került 
sor a róka akadályból elhozás feladatára, 
majd ezt követően azt elejtett foglyok teríté-
ke mellett adták meg a vadnak járó végtisz-
tességet a résztvevők. A vacsorát követően 
jöhetett a várva várt eredményhirdetés.

I. hely: 
95 pont, Ladányi Zoltán és Magasparti 
Rutinos Norma nevű rövid szőrű magyar 
vizslája
Díja: Őzbak vadászat a Nagy-Sár-Hant 
VT.-nél

II. hely: 
95 pont, Oberna András és Kappahegyi 
Filpo nevű rövidszőrű német vizslája
Díja: Vaddisznó vadászat a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság dinnyési  
vadászterületén

III. hely: 
95 pont, Szabó Sándor és Mezőföldi Kajtató 
Torkos nevű drótszőrű magyar vizslája.
Díja: Őz tarvad vadászat a Polgárdi VT.-nél

Legszebb vadmegállás különdíj:
Boda Csaba és Kappahegyi Fantom nevű 
rövidszőrű német vizslája

Róka akadály különdíj: 
Bíró Tamás és Micskei Vida nevű rövid-
szőrű német vizslája

Bíró Tamás
      elnök

      Kinológiai Bizottság
OMVK Fejér Megyei Területi Szervezete



Közeleg az afrikai sertéspestis

Magyarországon jelenleg mintegy 1500 va-
dászterületen gazdálkodnak a vadászatra 
jogosultak, melyek teljes köre, a vadásztár-
saságok, magánszemélyek, az állami erdő-
gazdaságok érintettek abban az új, kiemelt 
kockázatot jelentő helyzetben, melyet az af-
rikai sertéspestis (ASP) járvány hazai meg-
jelenése okoz.

Bár a vírus okozta fertőző betegség nem 
ragályos, iránta a házi sertés és a vaddisznó 
is rendkívül fogékony, tapasztalatok szerint 
a megbetegedett egyedek 90-95%-a elpusz-
tul. A betegség vírusellenes állatgyógyászati 
készítményekkel nem gyógyítható, az ál-
latok védőoltására nem engedélyezett, és 
hatékony oltóanyag sem áll rendelkezésre. 
Az ASP vírus az embert nem betegíti meg, 
ezért közegészségügyi jelentősége, zoonózis 
veszélye nincs, de a felelőtlen emberi maga-
tartásnak a betegség terjesztésében döntő 
szerepe van. Az ASP nagy gazdasági kárt 
képes okozni, mert a betegségtől addig 
mentes országokba, régiókba való behur-
colását követően csak szigorú igazgatá-
si, rendészeti intézkedésekkel és jelentős 
anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. A 
fertőzött, és a velük kapcsolatba került állo-
mányok valamennyi sertését le kell ölni, az 
állathullákat azonnal meg kell semmisíteni, 
fertőzés terjedését kizáró módon ártalmat-
lanítani kell. 
Csehországban, és Ukrajnában már tel-
jesen, míg Lengyelországban részben 
függesztették fel a lőtt vaddisznóhús ér-
tékesítését, felvásárlását, a helyi hatósági 
korlátozások kapcsán. Sajnos reális veszély 
a vírus hazai felbukkanása, így hasonló in-
tézkedések várhatók nálunk is. Elsődleges 
cél a monitorozás, hogy képet alkossunk a 
vaddisznóállományunk helyzetéről, vala-
mint a legyengült, beteg egyedek elejtése, 
az elhullott állatok mintavételt követő meg-
semmisítése. Kerülni kell a hajtó- és tere-
lővadászatokat, egyéni vadászat során kell 
az állományt csökkenteni, és a lőtt vadat a 
kijelölt elkülönítő konténerekbe szállítani.
Nyugat-Európában - elsősorban Ausztriá-
ban, Németországban - az ASP hír terjedé-
se miatt már elfordultak a vásárlók a vad-
disznóhús termékektől. Az ebből fakadó 

kereskedelmi kockázatok és korlátozások 
súlyos veszteséget okozhatnak mind a va-
dászatra jogosultak, mind pedig a vadfel-
dolgozó üzemek esetében hazánkban is. A 
vadászatra jogosultak körének a lőtt vadhús 
értékesítése ugyanis elengedhetetlen, az 
eredményes gazdálkodásukhoz szükséges 
mintegy 5 milliárd forint bevételt biztosító 
tevékenység, melynek jelentős részét a vad-
disznó teszi ki. A hazai vadfeldolgozó üze-
mek esetében a feldolgozott vaddisznóhús 
értékesítésének elmaradása még nagyobb 
mértékű árbevétel kiesést, a tárolás, hűtés, 
majd a szavatosság lejártát követő meg-
semmisítés pedig igen komoly veszteséget, 
többletköltséget okoz.
Az ASP járvány folytán kialakuló és várha-
tóan hosszú évekre elnyúló, a vadgazdál-
kodást hátrányosan befolyásoló gazdasá-
gi-, értékesítési helyzet a keletkező árualap 
felvásárlási áraira már most rendkívül 
kedvezőtlen hatással van. A feldolgozott 
vaddisznóhús készáru lényegében már ex-
portálhatatlan , így a negatív ASP tesztet 
produkáló egyedek feldolgozását követő 
piaci elhelyezése rövid távon csak belföldön 
képzelhető el.

A közel 1500 vadászatra jogosult hosszú 
távú pozitív gazdálkodásának érdekében 
elengedhetetlen a társaságoknál keletkező, 
lőtt vad árualap értékesítésének, felvásár-
lásának biztosítása, ami kizárólag az ellen-

őrzött keretek között termelt készáru hazai 
elhelyezése útján valósítható meg. Erre ad-
hat lehetőséget a vadhús általános forgalmi 
adójának csökkentése, egyben a vadhús 
közétkeztetésbe való elhelyezése, valamint 
egy intervenciós piacszabályozási mecha-
nizmus beindítása, mellyel már megkeres-
tük Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes urat, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnökét is. A két intézkedés ked-
vező hatással lenne mind a hazai vadhús 
fogyasztásra, mind pedig a vadászatra jo-
gosultak és a vadfeldolgozó üzemeknek az 
ASP járvány hatására kialakult gazdasági 
problémáira, mivel a feldolgozókba kerülő 
alapanyag megteremtené a hazai készter-
mék előállítás és fogyasztás bővítését.

A kormányzati intézkedések mellett az 
„ASP probléma” megszüntetésének, fel-
számolásának elengedhetetlen feltétele 
a vadászatra jogosultak elkötelezettsége, 
együttműködési szándéka a veszély reális 
felmérése és az előírt intézkedések követke-
zetes végrehajtása érdekében. 
A mostani helyzet a lehető legszorosabb 
együttműködést kívánja meg a vadgazdál-
kodási ágazat valamennyi szereplőjétől.
     
                     Majoros Gábor                     

a VADEX Mezőföldi Zrt. vezérigazgatója                                                                              
a Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének 

elnöke
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vAdegészségügy

Fotó: Blaumann Ödön
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niMród éreM: 
Könczöl Péter
Képli József
Simon László

MAgyAr vAdászAtért érdeMéreM országos kitüntetés:
Pechtol Lajos

2017. évben kitüntetést kAptAk

vAdászAti érdeMéreM:
Szabó János

gróf nádAsy ferenC eMlékplAkett:
Vajal Vadásztársaság

kAMArAi ArAnyéreM:
Majoros Gábor

kAMArAi 
érdeMéreM:
Takács Tibor
Tamás Antal
Sénik Istvánt
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MAgyAr vAdászAtért érdeMéreM országos kitüntetés:
Pechtol Lajos

kAMArAi 
érdeMéreM:
Takács Tibor
Tamás Antal
Sénik Istvánt

legidősebb vAdász
 

90 éves
Szabó Mihály   Székesfehérvár

legfiAtAlAbb
Krainhoffer Tamás  Székesfehérvár

80 évesek
Budai Tibor   Gárdony
Tollas Ferenc  Csákberény
Csányi István   Káloz
Szalai Zoltán   Székesfehérvár

75 évesek
Koródi István  Székesfehérvár
Világosi László  Agárd
Vida Zoltán   Kápolnásnyék
Kovács Gyula  Szabadbattyán
Závodni Károly  Sárszentmihály
Orczi Antal   Székesfehérvár
Tömör Ferenc  Sárkeresztúr
Kiss József   Székesfehérvár
Valler Lajos   Mezőfalva
Dr. Bertóti Béla  Bicske
Nyikos Ambrus  Lovasberény
Magyar István  Agárd
Blázsovics György  Mezőkomárom
Fejes László   Székesfehérvár
Komendó Imre  Fehérvárcsurgó
Deme László  Dunaújváros

köszöntjük A 2017-ben jeles születésnApot 
ünneplő vAdásztársAinkAt



F E J É R  VA D Á S Z28

70 évesek
Peresztegi Vendel  Balatonbozsok
Dömök Lajos  Sárbogárd
Kucs József   Bicske
Sénik István   Velence
Szabó István   Sárbogárd
Ódor Sándor   Székesfehérvár
Garai Ferenc   Etyek
Elekes Péter András  Baracska
Enyed József   Székesfehérvár
Poscher Antal  Mór
Grósz István  Pusztavám
Dávid Lajos   Székesfehérvár 
Ötvös István  Székesfehérvár
Szabó János   Székesfehérvár
Hamar István  Nagyvenyim
Tilinger Ferenc  Pákozd
Sersli Péter   Sáregres
Dr. Csizmadia László Székesfehérvár
Rózsahegyi László   Bakonycsernye

Takács János   Alap
Ujhelyi István   Polgárdi
Pálfai József   Adony
Moldován László  Mány
Sántha Károly Tibor Székesfehérvár
Székely László  Nagyhörcsök
Ládás Károly  Székesfehérvár
Szemler János   Alap
Balatoni János  Dunaújváros
Tüdő László   Szabadbattyán
Jónás Zoltán   Tabajd
Ilyés Balázs   Isztimér
Szerencsés László  Felcsút
Ruzicska János  Gánt
Kristóf Attila Zoltán Székesfehérvár
Kulcsár János   Nádasdladány
Borsos Miklós  Nagyveleg
Oláh László   Mezőfalva
Biczó József   Dunaújváros

JANUÁR 02.

JANUÁR 31.

MÁRCIUS 02.

MÁRCIUS 31.

ÁpRIlIS 30.

MÁJUS 29.

JÚNIUS 28.

JÚlIUS 27.

AUgUSztUS 26.

SzepteMbeR 25.

októbeR 24.

NoveMbeR 23.

deCeMbeR 22.

TELIHOLD
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KÖZÉRDEKŰ

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7.
Tel./fax: 06-22/327-933
E-mail: fejer@omvk.hu

Web: www.omvk.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – csütörtökig:

08-15 óra között
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

Nyári ügyfélfogadási rend:
Július 9 – augusztus 21-ig

Hétfőtől – csütörtökig: 08-12 óra 
Pénteken ügyfélfogadás szünetel.

 OMVK Fejér megyei Területi Szervezete

A 2018/2019. évi vadászjegy érvényesítés rendje

Felhívjuk tisztelt vadásztársaink figyelmét, hogy az OMVK Fejér Megyei Területi Szervezete, Székesfehérvárott, Jancsár u. 7. 
szám alatti irodájában, 2018. január 15-én kezdi meg a vadászjegyek érvényesítését, kiadását a Fejér megyei állandó lakóhely-
lyel rendelkező sport-és hivatásos vadászok részére.

Az egyéni ügyintézéskor a vadászjegy érvényesítéséhez kérjük, hozza magával: vadászjegyét, személyazonosító igazolványát, 
lakcímkártyáját és fegyvertartási engedélyét!
Vadászatra jogosultaknak előzetes egyeztetés alapján – gyorsított, soron kívüli ügyintézés mellett – lehetőséget biztosítunk a 
csoportos vadászjegy kiváltására is.
Az  időpontokról a jelentkezett jogosultakat tájékoztattuk. A további  egyeztetésre a 22/ 327- 933-as telefonon van lehetőség.
Szükséges dokumentumok: 2017/2018. évi vadászjegyek, névsor, amelyben fel kell tüntetni az esetleges változásokat (tagokat, a 
kilépőket, az elhalálozást, más megyébe költözést szükséges feltüntetni./, illetve azokat külön, akik emeltdíjas biztosítást szeret-
nének kötni! Érvényesíteni csak az aktuális névsorral és fegyvertartási engedélyekkel lehet.
A vadászjegy érvényesítés díja: Az állami vadászjegy ára a hatályos rendeletben foglalt összeg, amelyről a honlapon fogjuk 
tájékoztatni a vadászokat. Jelenleg  10.000 Forint.
A kamarai tagdíj 4.000 Ft, 70 éven felüli vadászoknak kamarai tagdíjat nem kell fizetni.
Az alapdíjas biztosítás 1.000 Ft,  az emeltdíjas biztosítás 2.000 Ft.

Elveszett vadászjegy pótlása 5.000 Ft (kivétel, ha a rendőrségi jegyzőkönyv alapján kérik).
Új vadászjegy megszerzéséhez szükséges dokumentumok: állami vadászvizsga bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya.

Fontos!

Minden vadásznak február utolsó napjáig érvényesíteni kell a vadászjegyét. Március 01-től nem csak a vadászati tevékenység 
folytatására nem lesz jogosult, de a vadászlőfegyvereket is jogellenesen tartja.

Kitüntetésre felterjesztés határideje 2018. február vége!

KÖZÉRDEKŰ

Az igazi tél csak most jön, készüljön fel test-, kéz- és lábmelegítőkkel! A Fejér Vadász olvasói a Le Chameau, 
Aigle, Kamik, Meindl, Chiruca bélelt bakancsokat és gumicsizmákat 20% engedménnyel vásárolhatják meg 
üzletünkben. Cím: VADEX Vadász Szaküzlet, Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Telefon: 22/510-554. 
Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00, SZ: 8.00-12.00.
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hivAtásos vAdászrA vonAtkozó hAtályos jogszAbályok

A hivatásos vadász

Vtv.50. § (1) A hivatásos vadász a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásának szakirányítójaként a vadgazdálkodás-
sal összefüggő feladatok szakszerű ellátását végzi.
 (2) Hivatásos vadász az a természetes személy lehet, aki rendelkezik
  a) e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, legalább középfokú szakirányú végzettséggel,
  b) vadászlőfegyver-tartási engedéllyel,
  c) a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel,
  d) a vadászati hatóság által hitelesített szolgálati naplóval,
  e) vadászkamarai tagsággal és
  f) akit a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Vadászkamara) hivatásos vadászként nyilvántartásba vett.
 (3) A  vadászatra  jogosult  vadászterületenként  legalább  egy  hivatásos  vadászt  köteles  alkalmazni.  A  vadászatra  jogosult  a  négyezer  hektárt meghaladó  
  vadászterület esetében minden megkezdett négyezer hektár után egy hivatásos vadászt köteles alkalmazni.
 (4) A hivatásos vadász tevékenységét munkaviszonyban, teljes napi munkaidőben végzi. Az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőben,  
  illetve részmunkaidőben a hivatásos vadász a tevékenységét nem végezheti.
 (5) A (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a hivatásos vadász tevékenységét elláthatja természetvédelmi őr vagy erdészeti szakszemélyzet tagja, ha  
  tevékenységük működési területe 80%-ban megegyezik.
 (6) A hivatásos vadász tevékenységének munkaviszonyban történő ellátására a munka törvénykönyvét e törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
 (7) Egy hivatásos vadász kizárólag egy vadászatra jogosult alkalmazásában állhat.
 (8) Ha  a  vad  és  élőhelyének  szakszerű  védelme  ezt  különösen  indokolttá  teszi,  a  vadászati  hatóság  felsőfokú  végzettségű  hivatásos  vadász igénybevételét is előírhatja.
51. § (1) A hivatásos vadász – mint rendészeti feladatokat ellátó személy – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvé-
nyeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint átvett szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény birtokában 
a vadászati hatóság előtt a miniszter által az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szövegű esküt tesz. Az eskü letételét követően a 
vadászati hatóság a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi és részére hitelesített szolgálati naplót ad át.
 (2) A vadászati hatóság a nyilvántartásba vételi eljárása során vizsgálja, hogy a hivatásos vadász megfelel-e az 50. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott  
  feltételeknek, valamint rendelkezik-e érvényes munkaszerződéssel, illetve e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szolgálati felszerelés- 
  sel és ruházattal.
 (3) Ha a hivatásos vadász a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a vadászati hatóság a hivatásos vadász nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve  
  a hivatásos vadászt a nyilvántartásából törli.
 (4) A hivatásos vadászok nevét, szolgálati igazolványuk számát, valamint szolgálati helyüket kétévenként a vadgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett  
  minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzé kell tenni.
Vtv.52. § (1) A vadászati hatóság ellenőrzi, hogy a vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazására előírt valamennyi kötelezettségének az e törvényben foglaltak 
szerint eleget tesz. Erre tekintettel a vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazását legalább nyolc nappal az alkalmazás kezdete előtt – a szolgálati hely 
megjelölésével – a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
 (2)  Ha a vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazására vonatkozó kötelezettségének a vadászati hatóság felhívására nem vagy nem a törvényben foglalt fel- 
  tételek szerint tesz eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász jogszerű alkalmazásáig a vadászatra jogosult vadászterületén a vadászatot felfüggeszti és a  
  vadászatra jogosult költségén gondoskodik a vadgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Vtv.53.  § (1) A  hivatásos  vadász  legfőbb  feladata  a  vadgazdálkodás  szakszerűségének,  valamint  a  vadászati  tevékenység  jogszerűségének biztosítása, amelynek érdekében:
  a) részt vesz az éves vadgazdálkodási terv elkészítésében, biztosítja az abban foglalt előírások teljesítését;
  b) ellátja a vadállomány és élőhelyének védelmével kapcsolatos szakfeladatokat;
  c) szolgálati tevékenysége során közreműködik a vadállomány szabályozásával kapcsolatos szakfeladatok elvégzésében;
  d) közreműködik   a   vadászati   tevékenységre   vonatkozó   előírások   betartatásában,   a   vadászattal   összefüggő   jogellenes   cselekmények mega- 
   kadályozásában, valamint a vadászetikai szabályok megtartásában;
  e) az a)–d) ponttal kapcsolatos megállapításait, intézkedéseit a szolgálati naplóban rögzíti.
 (2)  A vadászati hatóság – a hivatásos vadász munkáltatójának kérelmére vagy hivatalból – a Vadászkamara egyidejű értesítése mellett, kezdeményezheti a  
  rendőrségnél a hivatásos vadász szolgálati jelvényének és szolgálati igazolványának visszavonását, egyúttal a hivatásos vadász szolgálati naplóját bevonja, ha  
  a hivatásos vadász az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit felróható módon megszegi.
Vhr. 32. §
Vhr. 33. § (1) Hivatásos vadászként alkalmazható – a vadászati hatóság engedélye alapján – az a személy is, aki igazolni tudja, hogy alkalmazásba állásának időpontját  
megelőzően, legalább ötéves, megszakítás nélküli hivatásos vadászi munkaviszonnyal rendelkezett.
 (2)  A hivatásos vadász alkalmazása során, az alkalmazandó hivatásos vadászok számának meghatározásakor a vadászterület méretéből a Balaton nyílt vízfelületét  
  magába foglaló térmértéket figyelmen kívül kell hagyni. 
Vhr. 34. § (1) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő hivatásos vadász jelöltet a 9. számú melléklet 
szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vett hivatásos vadász, valamint a vadászatra jogosult számára igazolást állít ki.
 (2) A vadászatra jogosult az (1) bekezdés szerinti igazolás birtokában kezdeményezheti a rendőrségnél a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiállítását.
 (3) A hivatásos vadász a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt – a kézhezvételt követő 15 napon belül – a vadászati hatóságnál köteles bemutatni. A szol- 
  gálati igazolvány és szolgálati jelvény sorszámát a vadászati hatóság a 9. számú melléklet szerint köteles nyilvántartásában rögzíteni.
 (4) A hivatásos vadász a vadászati hatóság előtt esküt tesz. A hivatásos vadász esküjének szövegét és az esküokmány formáját a 10. számú melléklet tartalmazza.
 (5) A vadászati hatóság az eskü letételét követően a 11. számú melléklet szerinti szolgálati naplót állít ki és ad át a hivatásos vadász számára. A vadászati hatóság  
  a szolgálati naplón feltünteti a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát.
 (6) A hivatásos vadász tevékenységét csak a szolgálati napló átvételét követően kezdheti meg.
 (7) A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásának megszűnését – a megszűnését követő 15 napon belül – bejelenteni a működési helye szerint  
  illetékes vadászati hatóságnak.
 (8) A vadászatra jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazásáról, szolgálati helyéről, továbbá alkalmazásának megszűnéséről – 15 napon belül – tájékoztatni  
  a működési helye szerinti rendőrhatóságot, valamint a hivatásos vadász lakóhelye és működési helye szerint illetékes vadászkamarát.
Vhr. 35. § (1) A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során a vadászhagyományoknak megfelelő egyenruhát visel. A hivatásos vadász részére a szolgálati 
feladatai ellátásához szükséges egyenruhát és felszerelést a vadászatra jogosult biztosítja, a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint.
 (2)  A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során köteles a ruházatán a 11. számú melléklet szerinti szolgálati jelvényét viselni, valamint a szolgálati  
  igazolványát és a szolgálati naplót magánál tartani.
Vhr. 36. § (1) A hivatásos vadász a szolgálati naplóba naponta köteles a szolgálati idő kezdetét és végét, valamint a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsola-
tos eseményeket bejegyezni, így különösen a vadgazdálkodás érdekeit sértő cselekményeket, a vadállományra vonatkozó megfigyeléseit, szolgálati tevékenységével 
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összefüggésben elejtett vadat és az észlelt vadkárt. A tudomására jutott vadkárt köteles a vadászatra jogosultnak haladéktalanul jelenteni. A hivatásos vadász naponta, 
szolgálata végén köteles bejegyzéseit aláírásával igazolni.
 (2) A hivatásos vadász a szolgálati tevékenysége során elejtett vadat a vadászati napló és teríték nyilvántartásba is köteles bejegyezni.
 (3) A szolgálati napló ellenőrzésére a jogosulton kívül a vadászati hatóság, a hatósági eljárásban közreműködő tájegységi fővadász, valamint a rendőrhatóság jogosult.
 (4) Erdészeti szolgálati napló vezetésére kötelezett hivatásos vadász nem köteles hivatásos vadász szolgálati naplót is vezetni. Az erdészeti szolgálati napló  
  vezetésére kötelezett személy hivatásos vadászi feladataival kapcsolatos bejegyzéseit az erdészeti szolgálati naplóban is vezetheti, ekkor mentesül a hivatá- 
  sos vadász szolgálati napló vezetési kötelezettség alól. Ez esetben a hivatásos vadász szolgálati napló ellenőrzésére jogosultak részére az erdészeti szolgálati  
  naplóba történő betekintési és bejegyzési lehetőséget biztosítani kell.
Vtv. 54. § (1) A hivatásos vadász – amennyiben megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételeknek – a vadászatra jogosult megbízása alapján, a vad, valamint 
élőhelyének védelme érdekében a vadászterületen és a közforgalom előtt elzárt magánutakon jogosult, valamint köteles
  a) azzal a személlyel szemben, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt veszélyezteti,
  b) azzal a személlyel szemben, aki vadászterületen vagy annak közvetlen körzetében tartózkodik és a birtokában lévő vad, vadhús, szárnyas vad tojása,  
   illetőleg a trófea jogellenes birtoklásával alaposan gyanúsítható,
  c) vadvédelmi bírság fizetésének alapjául szolgáló cselekmény alapos gyanúja esetén az elkövetésül használt eszközök – ideértve a járművet is – biztosítása érdekében
   az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról  
   szóló törvényben meghatározott intézkedés és kényszerítő eszközök alkalmazására.
 (2) Amennyiben a vadászterület vagy annak egy része a honvédelemért felelős miniszter kezelésében, illetve használatában levő területtel egybeesik, akkor – e terület  
  vonatkozásában – a hivatásos vadász az (1) bekezdésben szabályozott tevékenységét csak az illetékes katonai szerv hozzájárulásával gyakorolhatja.
 (3) A hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint – a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel – szolgálati vadász- és maroklőfegyver-, használatára  
  jogosult. A hivatásos vadász a szolgálati maroklőfegyverét – a jogos önvédelmen túl – csak a sebzett szarvas, dám, muflon, őz és a vaddisznó elejtésére  
  használhatja. A hivatásos vadász nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez legalább 5 milliméter átmérőjű sörétet is használhat.
 (4)
Vhr. 37. § (1) A hivatásos vadász szolgálata teljesítése közben szolgálati lőfegyverét előzetes figyelmeztetés és riasztó lövés leadása után az életét vagy testi épségét köz-
vetlenül fenyegető támadás elhárítására – ha a támadás másként nem hárítható el – használhatja. A fegyverhasználat nem lépheti túl a jogos védelem szükséges mértékét.
 (2) Ha a szolgálati lőfegyver használata következtében személyi sérülés történt, a hivatásos vadász köteles a sérültet a helyszínen elsősegélyben részesíteni,  
  és sürgős orvosi ellátásáról gondoskodni.
 (3) A szolgálati lőfegyver, valamint a vegyi eszköz személy elleni használatáról a hivatásos vadász köteles a rendőrhatóságnak, a vadászati hatóságnak, valamint  
  a vadászatra jogosultnak haladéktalanul jelentést tenni, valamint a használat körülményeit szolgálati naplójába bejegyezni.
 (4) A hivatásos vadász köteles az őt ért támadásról, fenyegetésről vagy jogszerű tevékenysége akadályoztatásáról a vadászatra jogosultat tájékoztatni, valamint  
  indokolt esetben a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével a rendőrhatóságnál feljelentést tenni.
Vhr. 38. §
Vhr. 39. §
Vhr. 40. § (1) A vadászatra jogosult köteles gondoskodni a hivatásos vadász vadászjegyének kiváltásáról, illetve érvényesítéséről, valamint a vadászati felelősségbiztosítás 
megkötéséről.
 (2)
Vhr. 41. § (1) A hivatásos vadászt a szolgálati feladata teljesítése során elejtett, elfogott vad után lődíjként a szolgálati lőfegyvere és annak öbnagysága figyelembevételével
  a) az elejtett, elfogott szarkáért, szajkóért és dolmányos varjúért tíz darab sörétes lőszer,
  b) az elejtett, elfogott borzért, nyestért tizenöt darab sörétes vagy három darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer, aranysakálért,  
   nyestkutyáért, mosómedvéért ötven darab sörétes vagy öt darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer,
  c) december 1. – április 30. közötti időszakban elejtett, elfogott rókáért hetvenöt darab sörétes vagy tíz darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú  
   golyós lőszer, május 1. – november 30. közötti időszakban történt elejtése, elfogása esetén pedig tíz darab sörétes vagy kettő darab 1000 joule-nál nagyobb  
   csőtorkolati energiájú golyós lőszer,
  d) a jogosult által előírt állományszabályozás során elejtett nagyvad után három darab golyós lőszer illeti meg a jogosult költségére.
 (2)  A lődíj elszámolásának rendjét a jogosult állapítja meg, melyet köteles a vadgazdálkodási jelentéssel együtt a vadászati hatóság részére megküldeni. Vhr. 42. §
Vtv.55. § A feladatát ellátó, e törvény szerint alkalmazott hivatásos vadászt a Büntető Törvénykönyv szerinti büntetőjogi védelem illeti meg.

Felhívás

23. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy, a személy- és vagyonőr, valamint törvényben meghatározott személy a számára jogszabályban meghatáro-
zott vizsgakövetelményeken túl köteles
  a) az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott,
  b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott,
  c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott,
  d) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretéből – bizottság előtt – vizsgát tenni.
 (2)  A bizottság egy tagja a rendőrség által kijelölt személy, további tagjai az ágazati miniszter által kijelölt személyek.
 (3)  A vizsga az e törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, gyakorlati al- 
  kalmazásukból, valamint törvényben meghatározott egyéb elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a rendészeti feladatokat ellátó személy az e  
  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti képzésen sajátít el.
 (4)  A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg.
 (5)  Az e törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét az e törvény felhatalmazása alapján  
  kiadott rendelet állapítja meg.
 (6)
A (3) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően ötévente a rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint a személy- és vagyonőr kiegészítő 
képzésen és vizsgán köteles részt venni, amely során a bekövetkezett jogszabályi változások és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítő 
eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.
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Felelősség a vadkárért, a vadászható állat által okozott kárért, a vadászati kárért, 
valamint a vad elpusztításával okozott kárért

A VADKáR

Vtv.75. § (1) A vadászatra jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles a vad által okozott kárt (a továbbiakban: vadkár) a károsultnak megtéríteni.
 (2) Vadkárnak minősül
  a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá
  b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár tíz százalékot  
   (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.
 (3) Ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben a gímszarvasra és a vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat nem teljesíti, akkor a  
  következő vadászati évben a bekövetkezett vadkár teljes egészében a vadászatra jogosultat terheli.
 (4) Nem tekinthető vadkárnak, és így a vadkár számításánál nem vehető figyelembe a megújuló természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadál- 
  lomány életfeltételeinek kielégítésére szolgáló, a (2) bekezdés szerinti természetes önfenntartási érték.
 (5) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadász- 
  területén a károkozás bekövetkezett, illetve akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

A VADáSZHATó áLLAT áLTAL OKOZOTT KáR

75/A. § (1) A vadászatra jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson 
és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a vadászatra vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakor-
lásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.
 (2)  A vadászható állat által okozott kárért való (1) bekezdés szerinti felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség találkozása esetén a  
  Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A VADáSZATI KáR

Vtv.76. § A vadászatra jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a vadászterületen a vadászati jog gyakorlásában részt vevő személyek által a mezőgazdasági termé-
nyekben, termesztett növényállományokban a vetéstől a betakarításig, az erdőben, a védett természeti értékekben, a vizek halállományában, a szőlőben, valamint a 
gyümölcsösben másnak okozott kárt (a továbbiakban: vadászati kár).

A VAD ELPuSZTíTáSáVAL OKOZOTT KáR

Vtv.77. § Aki a vad elpusztításával, befogásával, zavarásával, vagy bizonyíthatóan erre irányuló kísérletével a vadászatra jogosultat a vadászati jog gyakorlásában 
akadályozza, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

A KáR MEGELőZéSE

Vtv.78. § (1) A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles
  a) a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni;
  b) a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen;
  c) a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föld használóját haladéktalanul értesíteni;
  d) a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni;
  e) fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral veszélyeztetett területre megfelelő számú és típusú, a vadkár  
   megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási berendezést elhelyezni;
  f) ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve ideiglenes villanypásztort telepíteni a kár veszé- 
   lyének fennállása idejére, melynek üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen gondoskodik;
  g) ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár megelőzése másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld  
   használójával egyeztetve más, a vadkár ellen célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási módszerek alkalmazásában közreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni;
  h) a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni;
  i) a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni;
  j) a nagyvadállomány túlszaporodása esetén – a fokozott vadkárveszélyre tekintettel – a vadászati hatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat  
   engedélyezését kezdeményezni.
 (2)  A vadászatra jogosult a mezőgazdálkodáson, illetve az erdőgazdálkodáson kívül okozott károk megelőzése érdekében – vadveszély esetén – az út létesítőjénél,  
  illetve fenntartójánál, továbbá a vasút létesítőjénél, fenntartójánál, valamint üzemeltetőjénél megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetve közúti, vasúti  
  jelzések elhelyezését kezdeményezheti. Az út, illetve a vasút létesítője, fenntartója, valamint üzemeltetője – ha a vadászatra jogosult a létesítés vagy az elhely- 
  ezés, továbbá a fenntartás, valamint az üzemeltetés költségeit vállalja – köteles a kezdeményezésnek helyt adni.
Vtv.79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles
  a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
  b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;
  c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült  
   terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből  
   kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;
  d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban  
   ellenőrizni;
  e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
  f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
  g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen,  
   ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi;
  h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hangha- 
   táson alapuló vadriasztó eszközt használni.
 (2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.
 (3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére  
  alkalmas módon az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.
 (4) Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, úgy az adott növénykultúrában keletkezett vadkárra vonatkozó – a miniszter által rendeletben  

vAdkárrA vonAtkozó hAtályos jogszAbályok
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  megállapított – bejelentési határidőn belül az észlelést követően, legfeljebb 15 nap elteltével – az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési  
  időszakban – köteles azt a vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni.
Vtv.80. § (1) Ha egyes vadfajok állománya a mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenység folytatását, az élőhelyen található termékeket, terményeket, a mes-
terséges vizek halállományát, a vadászterület biológiai életközösségét, valamint a védett természeti területet jelentősen veszélyezteti, kezdeményezhető az adott vadfaj 
állományának csökkentése.
 (2)  Az (1) bekezdés szerinti esetben a vadászati hatóság a károsult kérelmére, illetőleg az erdészeti vagy természetvédelmi hatóság kezdeményezésére, vagy hivatalból  
  kötelezi a vadászatra jogosultat az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére.
 (3)
 (4)  Ha a vadászatra jogosult a (2) bekezdés szerinti vadállomány-szabályozási kötelezettségének nem, vagy nem a határozatban meghatározott módon tesz  
  eleget, a vadászati hatóság a vadászatra vadászatra jogosult költségére határozatban hatósági vadászatot rendelhet el. A határozatban meg kell jelölni az  
  elejtendő vad faját, valamint darabszámát.

A KáR MEGáLLAPíTáSA

Vtv.81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, 
illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.
 (2) Ha a károsult és a kárért felelős személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a  
  kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkor- 
  mányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség lé 
  trehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény  
  szerinti igazolási kérelemnek van helye.
 (3) A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a  
  jegyző három munkanapon belül rendeli ki.
 (4) A kár felmérését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint – a kirendeléstől számított öt napon belül kell  
  lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az (1) bekezdésben előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár  
  vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.
 (4a) A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon  belül  kérheti  másik  szakértő kirendelését a költségek  
  előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.
 (5) A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak  
  alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.
 (6) Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tar- 
  talmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi  viselését,  a kártérítés (eljárási költség)  
  összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.
 (7) Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.
 (8) A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmu- 
  lasztása jogvesztéssel jár.
Vtv.81/A. § A kárfelmérési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseit – az alábbi 
eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni:
  a) eljárási alapelvek, nyelvhasználat, tolmács, adatkezelés, áttétel, kapcsolattartás,
  b) kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás megszüntetése,
  c) ügyintézési határidő, határidő számítása,
  d) kérelem, hiánypótlás,
  e) jegyzőkönyv,
  f) képviselet, kizárás,
  g) értesítés, szemle, szakértő, tárgyalás,
  h) eljárás akadályozásának jogkövetkezményei,
  i) igazolási kérelem azzal, hogy annak az elmulasztott határidőtől vagy határnaptól számított két hónapon túl nincs helye,
  j) eljárás irataiba való betekintés,
  k) határozat és végzés azzal, hogy az egyezséget jóváhagyó határozat ka) tartalmazza a kötelezett természetes személyazonosító adatait is,
  kb) meghozatalának alapjául szolgáló jogszabályhelyet minden esetben meg kell jelölni,
  kc) nem tartalmazhatja a jegyző egyéb döntését, azokról külön döntésben kell rendelkezni,
  l) eljárási költség, megelőlegezése, viselése, költségmentesség azzal, hogy a költségek megelőlegezésének hiányában a jegyző az eljárást megszünteti,
  m) döntés közlése, kijavítása, kiegészítése,
  n) jogorvoslat, döntés-felülvizsgálat azzal, hogy az egyezséget jóváhagyó határozat módosításának vagy visszavonásának nincs helye, és azzal szemben  
   felügyeleti jogkör sem gyakorolható,
  o) végrehajtás (az egyezséget jóváhagyó határozat végrehajtásának kivételével).
Vhr. 82. § (1) A Vtv. 75. § (2) bekezdésében foglalt vadkár tíz százalékot meghaladó részét a bekövetkezett összes kár alapján kell számolni.
 (2) A Vtv. 75. § (2) bekezdésének alkalmazásában mezőgazdaságban okozott vadkár a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön,  
  a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás. A gyümölcs-, illetve szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár  
  pénzértékét a pótlás mértékének arányában kell meghatározni.
 (3) Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
  a) őszi gabona: október 1. – július 31.
  b) tavaszi gabona: április 1. – augusztus 31.
  c) kukorica: április 15. – november 15.
  d) burgonya: április 15. – október 15.
  e) napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.
  f) borsó: március 1. – augusztus 30.
  g) szőlő, gyümölcsös: egész évben
Vhr. 82/A. § (1) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában nagy értékű növénykultúrának minősül a csemegekukorica, az étkezési napraforgó, a 
szántóföldi zöldségnövények, az ökológiai gazdálkodásban termesztett növények, valamint a fajta-előállítási, fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú 
növényállomány.
 (2) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában fokozottan vadkárveszélyes területnek minősül az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek  
  szegélye 40%-ot meghaladóan
  a) erdő, nádas művelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a vad elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb művelési ágba tartozó területtel határos, vagy
  b) más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a tábla fekvése szerinti vadászterület erdősültsége meghaladja a 30%-ot.
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in MeMoriAM

Dr. Tarjányi Antal  
1952 – 2017

Dr. Tarjányi Antal 1952. december 20-án első gyermekként született Kiskunfélegyházán, 
egy hagyományos értékrendű, nagyon összetartó családban.

Tanulmányait a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karán fejezte be. Munkáját a Székesfehér-
vári Járási Bíróságon 1976-ban kezdte, majd büntetőbíróként folytatta pályafutását. Mint 
lányait féltő édesapa és a jog mérlegét tartó bíró már nehezen szembesült munkájának lelki 

terheivel és ezért pályát módosította. A Csákvári Állami Gazdaság jogásza lett. A mezőgazdaság, a természet szeretete, 
a barátok ösztönzései indították el a vadászat misztikus világába. Megszállott vadásszá vált. A vadászati és jogi isme-
reteinek birtokában az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezeténél az Etikai Bizottság elnöki 
tisztségét vállalta el és 2017-ig lelkiismeretes munkával segítette a megye vadászainak ügyeit. Életének egyik pillére 
volt a vadászat, a közösség segítése. Fájdalommal búcsúznak tőle vadásztársai és vadászbarátai. Emlékét kegyelettel és  
tisztelettel megőrizzük.

 (3) A Vtv. 79. § (1) bekezdés h) pontjának alkalmazásában vadriasztó láncot vagy egyéb hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt szálas- és tömegtakarmányok, 
pillangósok, őszi és tavaszi keveréktakarmányok, valamint a gyepterületek művelése és betakarítása során kell alkalmazni.
Vhr. 83. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kárfelmérést az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesíté-
si és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendeletben vagy az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének 
feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
 (2) A Vtv. 75. § (2) bekezdése alkalmazásában erdőgazdálkodásban okozott vadkár az erdősítésben a vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a csemeték  
  elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás lerágásával, letörésével a csemeték fejlődését akadályozó, továbbá az erdei magok elfogyasztása által a természetes  
  erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. A kár pénzértékben történő megállapításához a károsított erdőrészlet értékét kell alapul venni.
 (3) A Vtv. 81. § (3) bekezdésének alapján a települési önkormányzat jegyzője által kirendelhető szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, és azt a  
  települési önkormányzatok jegyzőinek rendelkezésére bocsátja.
Vhr. 84. § (1) A vadkárfelmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakértő és a felek megnevezését, címét, a szakértő helyszíni megál-
lapításait, az általa megállapított kár mértékét, valamint azt, hogy a károsult a kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget, illetve a felek vadkárátalány-
fizetésben megállapodtak-e. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá a felek, illetőleg képviselőik által a szakértő megállapításaira tett esetleges észrevételeit is.
 (2) A mezőgazdasági (ideértve a szőlőt és gyümölcsöst is) és az erdei vadkárok felméréséhez a szakértő által alkalmazott jegyzőkönyv mintáját a 19. számú mel- 
  léklet tartalmazza. A jegyzőkönyvet a szakértőnek és a vadkárfelmérési eljárással érintett feleknek (képviselőinek) kell aláírniuk.
 (3) A kárfelmérési jegyzőkönyvre alappal nem hivatkozhat az, aki annak tartalmát aláírásával nem hitelesítette. Ha valamelyik fél a jegyzőkönyv tartalmával nem  
  ért egyet, e tényt a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában rögzítheti.

A vadkár pénzügyi fedezete

Vtv.81/B. § (1) A vadászatra jogosult a vadkárért fizetendő kártérítés fedezete biztosítása érdekében elkülönített számlán pénzügyi alapot (a továbbiakban: 
vadkár alap) hoz létre.
 (2) A vadászatra jogosult az adott vadászati évet megelőző vadászati évben a vadászatra jogosult által a vadkárért kifizetett kártérítés mértékének  
  megfelelő összeget a vadkár alapban a vadászati év novemberének 1. napjáig biztosítja.
 (3) A vadászatra jogosult a (2) bekezdés szerinti összeg befizetésének igazolását a vadászati hatóság részére a vadászati év november 15-ig megküldi.
 (4) A vadászatra jogosult a vadkár alap terhére teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt egyezséggel vagy jogerős bírósági ítélettel  
  megállapított vadkár megtérítése érdekében teljesíthet kifizetést.
 (5) A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat törli a nyilvántartásból, ha
  a) a vadkár alap (2) bekezdés szerinti képzését nem igazolja,
  b) a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt egyezséggel, vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított kártérítési kötelezettsé- 
   gének nem tesz eleget.
 (6) A vadászatra jogosult kártérítési kifizetési kötelezettségét abban az esetben is teljesíti, ha a vadkár alapon elkülönített összeg a kárt nem fedezi.
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Lapunk előfi zetői között minden évben érté
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i!Főnyereményünk egy, a Vadászlap Kft. 
jóvoltából, a SEFAG Zrt. területén biztosított 
3 napos gímbikavadászat!
A nyereményvadászat a 2018 szeptemberi 
szarvasbőgés idejére szól!

A „csomag” tartalma: 
6 kg agancstömegű szarvasbika elejtése, 
3 nap, 2 éjszaka 
szállás, teljes ellátás
 kísérés
 trófeakikészítés és bírálat
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Extra előfi zetői nyereménysorsolás, 
Fejér megyei vadászok részére! 

Fizessen elő 2018. február 28-ig a Magyar VADÁSZLAP-ra, és nyerjen egy őzbakvadászati lehetőséget!
A március 5-i sorsoláson minden érvényes előfi zetéssel rendelkező Fejér megyei vadász részt vesz!
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