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A MEGYEI KAMARA ÉS A
SZÖVETSÉG HÍREI

BESZÁMOLÓ
AZ OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

és a HEVES MEGYEI VADÁSZOK, VADGAZDÁLKODÓK ÉS TERMÉSZETVÉDÕK SZÖVETSÉGE
 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete vezetõsége, valamint a
Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szö-
vetsége elnöksége úgy határozott, hogy a 2012. évrõl közös beszá-
molót készít a megyei küldött és választmányi ülés számára. Indo-
kunk a következõ: miután mind a két szervezet azonos célért tevé-
kenykedik, teszik meg állásfoglalásukat, és folytatnak érdekvédel-
met a vadászok érdekében.
A Heves Megyei Területi Szervezet 2012-es évben is törvényi és
alapszabályi kötelezettségeket betartva végezte tevékenységét. A
2012-es évben a Szövetséggel együtt három vezetõségi ülést tar-
tott és több érdemi határozatot hozott. A kormányváltást követõen
megváltozott társadalmi és politikai viszonyok, a bürokrácia leépíté-
sére irányuló törekvések megcsillantották annak reményét, hogy az
eddigi sikertelen változtatási törekvéseink biztató fordulatot ve-
hettek. Ennek tudatában a Kamara a Védegylettel közösen több – a
vadgazdálkodást, a vadászatot és a vadászokat érintõ – jogszabály
változtatását kezdeményezett, melyhez a jogalkotók pozitív hozzá-
állása volt észlelhetõ. Az elmúlt években megkezdõdött jogszabály
módosítási feladatokat folytatva, a Kamara a Védegylettel minden
eddiginél hatékonyabban tudta képviselni a vadászok érdekeit. Köz-
testületi feladatai mellett, az elmúlt esztendõben kiemelkedõen
magas számú jogszabály módosítást végzett, mely a vadgazdálko-
dást, a vadászatot érintõ - régóta rendezésre szoruló –kérdést
próbált normalizálni. Különbözõ fórumokon, egyeztetõ tárgyalásokon
fejtettük ki véleményünket, melyek hatására megkezdõdött egy
ütemtervszerû törvénymódosítási folyamat, melynek részleteit az
érdekképviseleti munka címû fejezetben fejtjük ki részletesen. Az
elsõ, a vadászok életében nagyobb léptékû változásokat a fegyver-
törvény és végrehajtási rendeletének módosítása hozta. A vadászati
törvény módosítására azért is szükség van, mert a nélkül nem való-
sítható meg az Állami Vadászvizsgához szükséges kötelezõ tanfo-
lyam bevezetése és az új vizsgaszabályzat rendeletben történõ
megjelenítése sem. A Kamara az elmúlt évben is a Küldöttközgyûlés
által elfogadott éves szakmai és pénzügyi terv alapján végezte
munkáját, az Elnökség és a Közgyûlés az alapszabályi elõírásoknak
megfelelõ számú ülést tartott.

Közfeladatok:

A kamara, mint köztestület, elsõsorban az állam által ráruházott
feladatokat végzi, így a vadászjegyek kiadását és érvényesítését, a
vadászbaleset- és felelõsségbiztosítást, továbbá szervezi az állami
vadászvizsgát, illetve a vadhúsvizsgázók képzését. A Kormányhiva-
talok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságá-
val közösen végezzük - a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - a
vadhúsvizsgálók képzését, valamint a már gyakorlatban tevékenyke-
dõk kötelezõ továbbképzését. Év végén a kamara megállapodást írt
alá a Kormányhivatallal, melynek értelmében, a továbbiakban a te-
rületi szervezetek értékesítik a vadászatra jogosultak felé a
vadkísérõjegyeket, valamint az apróvadgyûjtõ igazolásokat.

Az állami feladatokon túl minden szinten képviseli a hivatásos-, és
sportvadászok érdekeit.

A vadászkamara területi szervezeténél lezajlott a vadászjegyek
kiadása, amelyet január hónapban kezdtünk, és 2660 vadászjegyet
érvényesítettünk március végéig.
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is szükség volt arra, hogy levélben
jelezzük a február 28-ig nem váltók felé, hogy vadászjegyüket
érvényesítsék meg. Idén 145 ember kapott ilyen levelet, amely után
80 fõ tett még eleget ezen kötelezettségének, így a Rendõrkapi-
tánysággal kötött Együttmûködési Megállapodás alapján mindössze-
sen csak 65 fõ volt az, akiket feléjük jeleznünk kellett amiatt, hogy
nem tettek eleget ezen kötelezettségének.

A megyében jelenleg 128 fõ hivatásos vadász, 189 fõ 70 éven felüli,
valamint 95 fõ nõi vadász van.

Vadászvizsga: 2012. évben 94 fõ tett sikeres vizsgát. Minden évben,
szigorú rendben, papíralapú és számítógépes nyilvántartással törté-
nik a vizsgázók nyilvántartása.

Sajnos a korábbi ígéretek ellenére sem valósult meg az új Állami
vadászvizsga rendszer bevezetése, ez sajnos több szempontból is
problémát okoz, már csak azért is, mert közel két éve a megyéknél
vannak az új tananyagok, amelyeket eddig még nem tudtunk értéke-
síteni, és az Állami vadászvizsga díja még mindig 10.000 Forint,
amely a kifizetése után szinte mínuszossá válik.

A biztosító társasággal kötött megállapodás értelmében a kamara
területi szervezetei ebben az évben emelt díjas feleségbiztosítást
is köthettek az arra igényt tartók részére, illetve a hazánkba érke-
zõ külföldi vadászok számára is kötnek balesetbiztosítást, segítve
ezzel a vadászatra jogosultak tevékenységét.

Érdekképviselet, érdekvédelem:

A kamara az érdekérvényesítés terén a megyei szervezetekkel
együtt legfontosabb feladatának tartja, hogy a vadgazdálkodást és
vadászatot érintõ törvények és rendeletek megalkotásánál, azok
módosításánál a vadgazdálkodók, és a vadászok többségének érde-
keit képviselje.
Már több éve részt veszünk a szalonka monitoringban, a vadászatra
jogosultakat, feladataikat az elvárásoknak megfelelõen végzik.
Reméljük, hogy jövõre már monitoring vizsgálat nélkül, szabadon
vadászhatjuk a tavaszi idõszakban a szalonkát.

A Kamara megalakulása óta még soha nem volt olyan év, amelyben
annyi – a vadászatot érintõ jogszabály – érdemi módosítására nyílt
lehetõségünk, mint az elmúlt év során. 2012. elõtt is pontosan tud-
tuk, hogy mely jogszabályok, illetve azoknak melyik rendelkezése az,
amelyeknek életszerûvé tétele, módosítása feltétlenül szükséges
lenne.
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2012. januárjától az érintett minisztériumok befogadták számos – a
Védegylettel közösen elõterjesztett – több jogszabályt érintõ
módosítási javaslatunkat, e-mailen küldött kölcsönös vélemények és
személyes egyeztetések, tárgyalások eredményeként olyan sikere-
ket értünk el, amelyekben a múlt tapasztalatai alapján még nem is
reménykedtünk.

Az általunk kezdeményezett módosításokkal hatályba lépett jogsza-
bályok:

1. Módosították a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök-
rõl szóló 175/2003. (X. 28.) számú kormányrendeletet, miután
ezen jogszabály szabálysértéssel büntetni rendelte azt, ha
egy rendõri ellenõrzés során az érintettnél olyan vágóeszközt
találtak, amelynek szúróhosszúsága, vagy vágóéle a 8 cm-t
meghaladta. A rendelkezés elfogadhatatlan volt, mivel a vadá-
szoknál munkaeszköznek minõsül, tevékenységüknek elenged-
hetetlen eszköze a megfelelõ kés megléte. A hatályos jogsza-
bályt javaslatunknak megfelelõen módosította a kormány és
ezzel megszûnt az a fenyegetettség, amelynek több vadász-
társunk szenvedõ alanya volt, és amely miatt cselekményüket
szabálysértésnek minõsítve, fegyvertartási engedélyüket a
rendõrhatóság – mint jogalkalmazó – kénytelen volt bevonni.

2. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól rendelkezõ 2008. évi XLVIII. törvény tiltotta a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozását.
Ez a tilalom érintette a fentiekben írt késeken túlmenõen a
vadászati célú lõfegyvereket is, miután azok is közbiztonságra
különösen veszélyes eszköznek minõsülnek. A korábban hatá-
lyos jogszabály rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelõségei
ellenõrizni kezdték az év elején – miután a hatályos jogszabály
szerint ez kötelességük volt – a fegyverboltokat és folyamato-
san többszázezer forintos pénzbírsággal sújtották az ellenõr-
zöttet, ha reklámozta az általa árusított késeket és fegyvere-
ket. A boltok után a vadászújságok következtek volna. A ha-
tályos jogszabály ellentétes volt a civilizált országokban enge-
délyezett reklámtevékenységgel, így tárgyalást folytattunk a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, akik érveinket elfo-
gadva, az ellenõrzéseket leállították és kezdeményezték a
jogszabály módosítását.

3. Az orvvadászat – tapasztalataink szerint – az elmúlt évek so-
rán egyre kezelhetetlenebb méreteket öltött, melynek egyik
oka az volt, hogy a jogosulatlan vadászat (orvvadászat) csak a
szabálysértési törvényben került meghatározásra. Ennek kö-
vetkezményeként a tetten ért elkövetõ pár tízezer forintos
pénzbírság megfizetésével megúszta a felelõsségre vonást,
gyakorlatilag ott folytatta cselekményét, ahol abbahagyta.
Ezen probléma megoldására kezdeményeztük a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumnál azt, hogy az orvvadászat, mint
önálló bûncselekmény épüljön be a Büntetõ Törvénykönyvbe,
váljon szabadságvesztéssel fenyegetett bûncselekménnyé. A
többszöri személyes és írásban történõ egyeztetés eredmé-
nyeként, a benyújtott szövegjavaslatunk elfogadásra került, a
Btk-ba így 2013. januárjától hatályos, és önálló bûncselek-
ménynek számít az orvvadászat.

4. A vadászlõfegyverek megszerzését és tartásának körülmé-
nyeit a 2004. évi XXIV. Törvény, valamint a végrehajtásáról
szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet tartalmazta.
Mindkét jogszabály már hatálybalépésekor számos olyan indo-
kolatlan, feleslegesen bürokratikus rendelkezéseket tartalma-
zott, amelyek módosítását 2005. januárjától folyamatosan
kezdeményeztük. Ezen kezdeményezéseink ugyanúgy ered-
ménytelenek voltak 2011. januárjáig, mint az egyéb jogszabá-
lyokat érintõ módosítási javaslataink. 2011. év elejétõl a Be-
lügyminisztériummal együttmûködve, elindult egy nagyarányú
kodifikációs munkálat, amelynek során számos alkalommal kép-

viselõnk személyesen, illetve írásbeli formában egyeztetett a
jogszabály elõkészítõivel és õszre gyakorlatilag elkészült mind
a törvénynek, mind a végrehajtásáról szóló kormányrendelet-
nek a módosítási tervezete. A módosítások célja a megalapo-
zatlan és értelmetlen elõírások kiszûrésével az érintett állam-
polgárok (vadászok, sportlövõk) terhei, valamint a rendõrható-
ságokra az indokolatlan eljárásokkal együtt járó anyagi és
személyi kihatású terhek csökkentése. A fegyvertartási enge-
délyek visszavonásig érvényesek, jelentõs könnyebbség az
újabb lõfegyver vásárlása esetén, egyszerûsödtek a lõfegyve-
rek szállításának, tárolásának, átengedésének szabályai, stb. A
törvény 2012. május 1.-én lépett hatályba.

5. Évek óta jelentõs probléma a lõfegyverek mûszaki vizsgázta-
tásával kapcsolatban, hogy arra Magyarországon csak egy he-
lyen, Budapesten és csak egy gazdasági társaság által elvég-
zetten kerülhetett sor. Ezen monopolhelyzetet a 31/2006.
(VI. 1.) GKM rendelet biztosította. Módosításra vonatkozó
konkrét szövegjavaslatunkban, két irányban jelöltük meg a vál-
toztatás szükségességét, melyek az alábbiak:

- A már használatban lévõ vadászati és sportcélú lõfegy-
verek csak akkor kerülnek kötelezõ mûszaki vizsgálat-
ra, ha azokon fõdarab javítás történt.

- A vizsgálatra jogosult legyen minden, a lõfegyver javí-
tására hatósági mûködési engedéllyel rendelkezõ, Ma-
gyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mint
fegyverjavító szakmûhely.

6. Az elmúlt évben elfogadásra került az egyes rendészeti fela-
datokat ellátó személyek tevékenységérõl szóló 2012. évi CXX.
törvény, valamint folyamatosan kiadásra kerültek e törvény
négy, egymástól elkülönülõ tárgykörre vonatkozó végrehajtási
szabályai, belügyminiszteri rendelet formájában. A törvény az
ország egész területén összevonva valamennyi rendészeti fe-
ladatot ellátó személyt, – beleértve a hegyõrtõl a természet-
védelmi õrig, a mezõõrtõl az erdészeti szakszemélyzet tagján
keresztül a hivatásos vadászig – egységes rendõrhatósági nyil-
vántartásba veszi, részükre a jövõben a szolgálati igazolványt
és a jelvényt is a rendõrhatóság adja ki. A törvény elõzetes
egyeztetése során a jogalkotó eredeti elképzelése az volt,
hogy az érintett személyeket két csoportba sorolta, az egyik
csoportba a közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban
állók tartoztak, akiket a legszélesebb jogosítványokkal ruház-
tak volna fel, míg a második csoportba tartozott volna a hiva-
tásos vadász, aki sem közalkalmazotti, sem közszolgálati jogvi-
szonyban nem áll. A hivatásos vadásznak ezt követõen még a
vadászati törvényben meglévõ jogosítványait sem tervezték
biztosítani, egyetlen jogosítványa az lett volna, hogy a vadász-
területen indokolatlanul tartózkodó jármûvet megállíthatja.
Hosszas személyes és írásbeli egyeztetés során elértük, hogy
ez az elfogadhatatlan csoportosítás, és az annak alapján meg-
fogalmazott jogosítványok átfogalmazásra kerültek. Felhívtuk
ugyanis az elõkészítõk figyelmét arra, hogy a vadállomány már
az Alaptörvényben is megfogalmazott nemzeti kincs, ha a jog-
alkotók eredeti elképzelése jogszabályi formát ölt, sem fela-
dataikat nem tudják ellátni, sem önmagukat nem tudják meg-
védeni. Az egyeztetések eredményeként a hivatásos vadászok
– a bilincs használatának kivételével – minden intézkedési és
kényszerítõ eszköz használati jogot megkaptak, sõt a jövõben
még „rendõrbottal” is rendelkezhetnek.

A jogszabályok értelmében a rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyeknek ötévenként kötelezõen ismétlõdõ vizsgához kötött
tanfolyamon kell részt venniük. A tanfolyam és a vizsga szer-
vezését a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõ-
igazgatósága végzi, nekik kell gondoskodniuk az oktatókon és a
vizsgáztatókon kívül a segédanyagokról és az oktatás helyszí-
neirõl is. A BM OKTF az eredeti elképzelések szerint a tanfo-
lyamokra és vizsgákra a rendõrségnek az országban hét helyen
meglévõ oktatási központját jelölte meg. Ez a megoldás elfo-
gadhatatlan volt, mert ez esetben a 3500 hivatásos vadásznak
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az ország legkülönbözõbb pontjaiból kellett volna a tanfolyam
helyére utaznia, és a nagy távolságok miatt 5 napra még szál-
lásról és étkezésrõl is gondoskodni. A Megyei szervezetek se-
gítségével összesítették, hogy megyénként hol lehetne a tan-
folyamokat megtartani, továbbá a minisztériumnál is kezdemé-
nyeztük, hogy a megyei kormányhivatalok tanácstermeit is biz-
tosítsák e célra. A javasolt helyszíneket tartalmazó címlistát –
a vizsgabizottsági tagokra megyénként javasolt személyek lis-
tájával – a minisztériumon keresztül továbbíttattuk a BM
OKTF-nek, akik már korábban, szóban visszaigazolták, hogy
javaslatainkat figyelembe veszik. Sikerült elérni – a Személy-
és Vagyonvédelmi Kamara együttmûködõ segítségével – hogy az
eredetileg 80 órásra tervezett képzés idejét, a vizsgával
együtt 40 órára csökkentsék.

7. Szerencsére nagy változás történt a vadászható vadfajok va-
dászati idényében. Vadászhatóvá vált a nyári lúd, a muflon kos
egész évben vadászható.

8. Múlt év nyarán döntés született arról, hogy a vadászati tör-
vény módosításával kapcsolatos véleménybekérési, majd
kodifikációs munkálatokat meg kell kezdeni. 22 sarokpontot
megjelölve, a megyei (területi) szervezeteik segítségével, vé-
leményt kértek valamennyi vadásztársaságtól és hivatásos va-
dásztól. Az utolsó vélemény 2012. november végén érkezett,
az összességében közel 600 oldalt kitevõ anyag feldolgozását
megkezdték, a módosítási szövegjavaslat tervezete elkészült.
A közeljövõben a Jogi Bizottság, az elnöke által elkészített
módosítási tervezetet áttekintette, véleményezte, majd így
elkészült anyagot a megyei (területi) szervezeteknek tájékoz-
tatás és további véleménykérés céljából ismét megküldik.

9. A vadásztársaságokra, mint egyesületekre, valamint mint azok
szövetségeire 2012. január 1.-ig, az egyesülési jogról szóló
1998. évi II. pont Törvény rendelkezései voltak az irányadók.
2012. január elsejével megjelent több olyan szabály, amely a
civil szervezetek alapításával, gazdálkodásával, mûködésével,
támogatásukkal, bírósági nyilvántartásukkal kapcsolatos sza-
bályokat tartalmazza, illetve e jogszabályok több egyéb jog-
szabályt módosítottak.
A Magyar Közlöny 2012. július 24-én megjelent 99. számában
közzétették, a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. Törvényt. A
Törvény értelmében az Agárkamara létrejöttének napján e
Törvény erejénél fogva az Agárkamara tagjává vállnak az ezen
idõpontban agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek.
A jogszabályban eltérõ idõpont volt a Törvény hatályba lépé-
sére, valamint az Agrárkamara létrejöttére vonatkozóan. Az
Agrárkamara létrejöttére ugyanis a Törvény a következõket
állapítja meg: „(1.)” Az Agrárkamara az elsõ kamarai választá-
sokat követõen, a küldöttgyûlés megalakulásával és az alapsza-
bály elfogadásával egyidejûleg jön létre. Az Agrárkamara ala-
kuló ülését az elsõ választások lezárását követõ 30. napon, de
legkésõbb 2013. március 31.-ig kell megtartani.
A Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvé-
dõk Szövetségének elnöksége ennek ismeretében fölmérte a
vadgazdálkodók helyzetét. Ennek alapján kiderült, hogy 23 va-
dászatra jogosult még nem tagja a megyei vadászszövetség-
nek. Azaz állásfoglalás született, hogy meg kell keresni õket
és a szakmai és minden egyéb más elfogadható érdekeink is-
meretében, meg kell gyõzni õket, hogy jobb, ha a szakmai
szervezetnek lesznek a tagjai, mint az Agárkamarának, miután
a vadászszövetség és a kamara, folyamatosan informálta a
szövetségen kívülieket is, illetve ugyanúgy képviselte az érde-
keiket. Úgy gondoljuk, hogy az együvé tartozás a legfontosabb
kérdés. Sikerült elfogadtatni érveinket, így 23 vadászatra jo-
gosult lett a megyei vadászszövetség tagja.

A 67/2011. (VII.13.) VM rendelet megszüntette a vadászvizsga alóli
menetességet. Mindez az iskolarendszerû nappali képzést folytató
közép-, és felsõfokú szakintézményeket is érintette, vagyis a je-

lenlegi hivatásos vadászokat képzõ intézmények oktatási színvonalát
is megkérdõjelezte. A vizsgamentesség szigorításának szándéka
érthetõ, elfogadható és szükséges lépés volt, ugyanakkor a jogsza-
bályhely pontos és szakszerû újrafogalmazása elkerülhetetlen,
melyet a kamarának kell kezdeményeznie.

A tartamos és szakmailag megalapozott együttmûködéseket több
területre is kiterjesztettük. Jól és eredményesen mûködik az
együttmûködésünk a Károly Róbert Fõiskola Természeti
Erõforrásgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi
Intézetével. Kiváló az együttmûködésünk az Egererdõ Zrt-vel, és a
Heves megyei Rendõrkapitánysággal. Az Egererdõ Zrt-vel és a Bükki
Nemzeti Parkkal az Együttmûködési Megállapodás korszerûsítésre
és felújításra szorul. A Heves megyei Rendõr-fõkapitánysággal pár
éve került sor a megújításra, amely több területre kiterjesztve
próbálja meg rendezni a fontos feladatokat.
A kölcsönös együttmûködés keretén belül a rendszeres tájékoztatás
valamint a közös ellenõrzések szervezésével a felek által a megálla-
podásban rögzített és vállalt feladatok végrehajtásra kerültek.
Ennek eredményeképpen csökkent a vadászaton megjelenõ, szabály-
szegések miatt felelõsségre vontak száma. Elenyészõ számban
kellett a rendõrhatóságnak az engedélyes lõfegyvertartási enge-
délyt visszavonnia a vadászjegy hiányára tekintettel. Megállapítha-
tó, hogy a vadászatra jogosult személyek a rájuk vonatkozó szabá-
lyokat ismerik, és azokat döntõ többségében be is tartják.

Szakmai hatóságok közül: legkiválóbb, naprakészebb és rendkívül
korrekt az együttmûködés a Heves megyei Kormányhivatal Földmû-
velésügyi Igazgatóságával, - minta értékû.
Az Európai Uniós változások következtében, szükséges a gyors és
korrekt együtt gondolkodás és együttmûködés, továbbá a feladatok
végzése.

2013-ban a megyei kamarai vezetés mandátuma lejár – a megyei
titkár kivételével -, amelynek 10 éves mandátuma 2015. október
végéig szól. A megyei választásokat 2013. október 15-ig kell lebo-
nyolítani.

Az OMVK kiadványai minden évben megjelennek, mint például a
Vadászévkönyv. Aktuális témákat, törvényi módosításokat és fontos
vadgazdálkodási kérdéseket érint a tartalma, amelyet elengedhe-
tetlennek tartunk a vadászok részére.
A Heves Megyei Vadászújságnak országos sikere van, nem csak a
terjedelme, hanem a szakmaisága miatt is, ezért is tervezzük, hogy
évente legalább 3 vagy 4 alkalommal kerüljön kiadásra.

Ismét megszerveztük a Heves megyei Vadásznapot, amely Galyate-
tõn lett megtartva. Soha nem látott nézõ és érdeklõdõ mellett
rendkívül eredményes és látványos volt. Ebben az évben, szintén
Galyatetõn kerül megrendezésre az Országos vadásznap.

A sportlövõk rendszeresen többfordulós megyei versenyt szervez-
nek.

A Dianák programját és támogatását is felkarolta a megyei kamara
vezetése, így több programjuk is megvalósult.
A megyei kamara Kynológiai Bizottsága a vadászati törvény elõírásá-
nak megfelelõen több alkalommal végezte a vadászkutyák alkalmas-
sági vizsgáját.

Hivatásos vadászok:

A Megyei Hivatásos Vadász alosztály 2012-ben is eleget tett az
alapszabályban foglalt kötelezettségének. A vadászkamara érdekér-
vényesítõ munkájának és szakmai képviseletének leginkább a kötele-
zõ tagságát képezõ hivatásos vadászok mindennapi, vadvédelmi
feladatainak elõsegítésére kellene fókuszálnia. Sajnálatos és min-
denképpen kritikusan kell tekintenünk a 2012. hivatásos vadászi
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érdekképviseleti tevékenységünket mind megyei, mind országos
szinten, hiszen a jogszabályokban, és a kamarai alapszabályban
foglalt kötelezettségeinket jelentõ éves továbbképzésen túl nem
tudtunk hatékonyan és érdemben fellépni a vadõri szakma presztí-
zsének védelme érdekében. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységérõl szóló 2012. évi CXX. Törvény megalkotá-
sával teremtette meg a Parlament, ezáltal a hivatásos vadász ugya-
nolyan hivatalos személynek számít, mint pl. a természetvédelmi,
vagy az erdõvédelmi õrszolgálat tagja. A jogellenes cselekményen
tetten ért személlyel szemben testi kényszert és vegyi eszközt
alkalmazhat. A részletes szabályozást a rendészetért felelõs mi-
niszter rendeletekben alkotta meg, melyek meghatározzák, hogy a
hivatásos vadásznak kötelezõen részt kell venniük egy 40 órás to-
vábbképzésen, szolgálati jelvényüket és igazolványukat 2013. évtõl a
rendõrség állítja ki. A szolgálati szabályzat elkészítésével közel tíz
éves adósság került törlesztésre. A nyár folyamán egy szûk szakér-
tõi kör (hatósági és jogi szakértõk bevonásával) leporolta és aktuali-
zálta a szabályzatot. Az elnökség elé történõ prezentálást az idõ-
közben megjelent fenti törvény késleltette, mert a törvény végre-
hajtási rendeleteit (6 db!), – melyek többek között a testi kényszer
és a vegyi eszköz használatának részletes szabályait, valamint a
kötelezõ képzés rendjét is leírja – csak 2013 év elején készítette el
a jogalkotó. (A rendeletek megalkotása során a kamara jogtanácsosa
több ízben személyesen is részt vett az egyeztetõ tárgyalásokon,
illetve a szövegtervezeteket többször írásban is véleményezte). A
törvény és végrehajtási rendeletei vonatkozó részeinek a szolgálati

szabályzatba történõ beépítése megtörtént így kerülhetett a 2013
tavaszi elnökségi ülésre. A vadászkamara nem hagyhatja magára a
hivatásos vadászokat, az elmúlt évhez képest a jövõben sokkal na-
gyobb aktivitást kell mutatnia mind megyei, mind országos szinten
és minden alulról érkezõ ésszerû kezdeményezést meg kell valósíta-
ni.

Oktatás:

A Heves megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságával a
Megyei Vadászkamara együtt végezte a Hivatásos vadászok szak-
embereinek továbbképzését.

A Vadászkamara és a Vadászszövetség kapcsolata kiváló, példamuta-
tó. A Vadászkamara tagja a Vadászszövetségnek, amelyet jelentõs
tagdíjfizetéssel is támogat.
A kamara 2012. évi költségvetését vizsgálva takarékos, a felhasz-
nálások szabályszerûek voltak és sikerült megtakarítást is elérni,
annak ellenére, hogy a vadászjegyek ára már öt éve nem növekedett.

Eger, 2013. április 10.

OMVK Heves megyei Területi Szervezete Vezetõsége
Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és

Természetvédõk Szövetsége Elnöksége

VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT,

TERMÉSZETVÉDELEM

A 2012/2013-as vadgazdálkodási év
trófeabírálatának eredményei

Gímszarvas
Gímszarvas trófeát összesen 518 db-ot mutattak be a vadgazdálkodók a tavalyi évben. A bemutatott bikákból 93 db volt érmes
minõsítésû. Két aranyérmes trófea mellett volt 13 ezüstérmes és 78 bronzérmes trófea is. A 10 éves és korosabb bikák száma 39
db, a 6-9 éves bikák száma 232 db volt, míg a fiatal korosztályból 247 bika került terítékre. A trófeabírálat során 18 esetben állapított
meg a vadászati hatóság szakszerûtlen elejtést, ebbõl -1 pontos minõsítést 9 db, -2 pontos minõsítést 2 db és -3 pontos minõsítést
7 db trófea esetén. A lebírált bikák részletes korosztályi és trófeatömeg megoszlását az alábbi táblázatok mutatják együtt a megelõ-
zõ vadgazdálkodási év eredményeivel:

Trófeatömeg (kg) -1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-
Mennyiség (db) 28 43 69 72 81 78 51 23 4 0 12011/2012
Aránya (%) 6,2 9,6 15,3 16,0 18,0 17,3 11,3 5,1 0,9 0,0 0,2
Mennyiség (db) 40 54 66 70 88 100 59 32 8 1 02012/2013
Aránya (%) 7,7 10,4 12,7 13,5 17,0 19,3 11,4 6,2 1,5 0,2 0,0

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mennyiség (db) 0 33 80 62 55 56 63 48 17 26 3 3 3 1
Aránya (%) 0,0 7,3 17,8 13,8 12,2 12,4 14,0 10,7 3,8 5,8 0,7 0,7 0,7 0,2
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2011/2012

Aránya (%) 51,1 46,7 2,2
Mennyiség (db) 0 55 78 62 52 62 73 59 38 23 8 3 3 2
Aránya (%) 0,0 10,6 15,1 12,0 10,0 12,0 14,1 11,4 7,3 4,4 1,5 0,6 0,6 0,4
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2012/2013

Aránya (%) 47,7 49,2 3,1
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Õzbak
Az 2012/2013-as vadgazdálkodási évben ismételten „rekord mennyiségû”, 1242 db õzbak került bemutatásra. Ebbõl érmes õzbak
57 db volt, ami a bírált bakoknak 4,5 %-a, valamivel magasabb szám, mint a megelõzõ év 3,9 %-os érmes aránya. Az éremhatárt
elért trófeákból arany 4 db (0,3 %), ezüstérmes 14 db (1,1 %), bronzérmes 39 db (3,1 %) volt. A szakszerûtlen elejtések száma
elenyészõ volt, összesen 16 db (1,2 %), -1 pontos minõsítést 6 esetben, -2 pontos minõsítést 7 esetben, -3 pontos minõsítést 3
esetben állapított meg a vadászati hatóság. Az 1242 db õzbak közül 357 példányt külföldi vadász, míg 885 egyedet hazai vadász
hozott terítékre. Az alábbi táblázatokba láthatóak a lebírált bakok korosztályi és trófeatömeg megoszlás adatai összehasonlítva a
2011/2012. vadgazdálkodási év adataival:

Trófeatömeg (g) - 150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550 -
Mennyiség

(db) 162 156 219 286 199 95 35 14 3 02011/
2012 Aránya (%) 13,9 13,3 18,7 24,5 17,0 8,1 3,0 1,2 0,3 0,0

Mennyiség
(db) 211 163 291 274 158 90 42 9 3 12012/

2013 Aránya (%) 17,0 13,1 23,4 22,1 12,7 7,2 3,4 0,7 0,2 0,1

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mennyiség (db) 105 68 250 172 219 179 82 46 11 16 10 11
Aránya (%) 9,0 5,8 21,4 14,7 18,7 15,3 7,0 3,9 0,9 1,4 0,9 0,9
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2011/2012

Aránya (%) 36,2 33,4 30,4
Mennyiség (db) 120 83 250 184 233 190 83 38 19 18 12 12
Aránya (%) 9,7 6,7 20,1 14,8 18,8 15,3 6,7 3,1 1,5 1,4 1,0 1,0
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2012/2013

Aránya (%) 36,5 33,6 30,0

Muflonkos
Muflonkos trófeából a 2012/2013-as vadgazdálkodási évben 252 db került bemutatásra, melybõl 8 arany, 17 ezüst és 47 bronz
minõsítést kapott, így összesen 72 db érmes trófeára állított ki a vadászati hatóság oklevelet. Hibást elejtést mindössze 6 esetben
állapítottak meg a trófeabírálók, melybõl 2 db -1, míg 4 db -3pont minõsítésû csiga volt. Egyre kisebb részarányban ejtenek el kül-
földiek muflonkost, a bemutatott évben ez mindössze 20 % volt. A bemutatott kosok részletes átlag csigahossz és korosztály adatait
az alábbi táblázatok tartalmazzák, a fentiekhez hasonlóan összevetve az elõzõ év adataival:

Csigahossz (cm) -40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-
Mennyiség (db) 4 6 44 79 51 9 02011/2012
Aránya (%) 2,1 3,1 22,8 40,9 26,4 4,7 0,0
Mennyiség (db) 4 6 37 113 80 12 02012/2013
Aránya (%) 1,6 2,4 14,7 44,8 31,7 4,8 0,0

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mennyiség (db) 1 4 28 52 59 30 14 4 1 0
Aránya (%) 0,5 2,1 14,5 26,9 30,6 15,5 7,3 2,1 0,5 0,0
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2011/2012

Aránya (%) 17,1 73,1 9,8
Mennyiség (db) 0 6 23 58 82 51 18 9 3 2
Aránya (%) 0,0 2,4 9,1 23,0 32,5 20,2 7,1 3,6 1,2 0,8
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg

2012/2013

Aránya (%) 11,5 75,8 12,7

Vadkan
Vadkanagyarat az elmúlt vadászati évben 329 db-ot bírált el a vadászati hatóság. Ebbõl érmes trófea összesen 177 db volt, melybõl
30 db arany, 41 db ezüst és 16 db bronz minõsítést ért el. A 2011/2012-es vadgazdálkodási évben az érmes vadkantrófeák száma
114 db volt. A két év lebírált vadkantrófeáinak adatait az alábbi táblázat mutatja:

Nagyagyar hossza (cm) -18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-
Mennyiség (db) 52 62 84 45 31 12 72011/2012
Aránya (%) 17,7 21,2 28,7 15,4 10,6 4,1 2,4
Mennyiség (db) 60 45 53 81 55 15 202012/2013
Aránya (%) 18,2 13,7 16,1 24,6 16,7 4,6 6,1
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Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

Mennyiség (db) 0 0 99 93 60 33 7 0 1 0
2011/2012

Aránya (%) 0,0 0,0 33,8 31,7 20,5 11,3 2,4 0,0 0,3 0,0
Mennyiség (db) 0 1 81 78 116 39 9 5 0 0

2012/2013
Aránya (%) 0,0 0,3 24,6 23,7 35,3 11,9 2,7 1,5 0,0 0,0

Dám
A dámszarvas Heves megye vadgazdálkodásában kis jelentõséggel bír. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy évente 1-2 dámlapát kerül
be trófeabírálatra. A trófeabírálati adatok alapján elmondható, hogy rejlenek lehetõségek e vadfajban Heves megyében is, hiszen a
1990-es években minden évben került terítékre érmes dámbika.

Összességében elmondható, hogy a nagyvadállomány terítéknövekedésével együtt jár, hogy évrõl évre több trófeát mutatnak be a
vadászatra jogosultak bírálatra. Minden évben ismételt mennyiségi növekedés tapasztalható mind a négy vadfaj vonatkozásában a
bemutatott trófeák számában. Az elmúlt vadgazdálkodási évben összesen 2342 db, míg az ezt megelõzõ évben 2106 db trófea
bírálatát végezte el a vadászati hatóság. 1996-ban, a vadászterületek újrafelosztásának évében az elbírált trófea mindössze 808 db
volt, 2001-ben, az üzemtervezési ciklus közepén már 1349 db-ra emelkedett. Látható, hogy 16 évvel az új vadászati törvény hatály-
ba lépését követõen, a második üzemtervi ciklus közepére az elbírált trófeák száma majdnem megháromszorozódott.

Bocsi Csaba
igazgató

Heves Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

A vadállomány alakulása az üzemtervi ciklus idõszakában
Heves megyében

A 2006-2007-es évek területkialakításait követõen, az újonnan kijelölt vadászterületeken elkezdõdött a vadgazdálkodási üzemtervek
által meghatározott vadvédelmi, vadgazdálkodási és vadászati tevékenység. Az üzemtervi ciklus felét átlépve célszerû egy rövid
áttekintést tartani az idõszakban történt vadállomány adatokat megvizsgálva. A megye vadgazdálkodási irányvonalát, az országos
trendhez hasonlóan, két fõ probléma határozata meg az elmúlt idõkben és az elkövetkezõkben is ezekre kell megoldást találni: a
nagyvadállomány túlszaporodása és az apróvad, ezen belül is a mezei nyúl, fácán és fogoly állomány csökkenése. A gyakorlatban
eddig alkalmazott módszerek nem vezettek kívánt eredményre, ezért a vadászati hatóság a folyamatos monitoring adatok függvé-
nyében orvosolja a problémát.

Apróvad tekintetében a Heves Megyei Vadász 2011. év végén megjelent számán részletesen beszámoltunk a mezei nyúl és a fá-
cán kritikus helyzetérõl, amirõl sajnos elmondható, hogy azóta sem javult. A vadászati hatóság újabb és újabb igazgatási eszközök-
kel igyekszik a vadgazdálkodást szakszerûbbé és kedvezõbbé tenni az apróvad számára, de úgy tûnik, hogy önmagában ez kevés.
Tudjuk, hogy a csökkenés, stagnálás okai összetettek, ezért önmagában a vadászati korlátozások, szakmai elõírások, összességé-
ben a hatóság által bevezetett igazgatási intézkedések nem elegendõek e vadfajok megmentéséhez. Az alábbi táblázat tartalmazza
az üzemtervi ciklus állománybecslési és hasznosítási adatait e két vadfaj vonatkozásában:

Állománybecslés Heves megye 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mezei nyúl 22951 22963 23891 22452 15990 20308 17510

Fácán 31977 34005 31600 31125 23890 24791 20334

Hasznosítás Heves megye 2007 2008 2009 2010 2011 2012
befogás 942 461 90 0 0 0
lelövés 5415 6014 5033 2133 2240 1897Mezei nyúl

hasznosítás 6357 6475 5123 2133 2240 1897
kihelyezés 38350 34212 29045 31018 28900 25942

Fácán lelövés 26541 24547 19593 15490 19149 16248

Az apróvaddal gazdálkodó jogosultak zöme felhagyott a fácánneveléssel és kihelyezéssel, jól mutatja ezt az a szám, hogy a nagy-
vadas vadgazdálkodási körzetünkben már több fácánt helyeztek ki, mint az apróvadas körzetben. Emellett a nagyvadállomány,
elsõsorban a vaddisznó állomány növekedése is sújtja az apróvadas területeket. Sok helyen kímélik a vaddisznót, és elõsegítik
terjedését. Van már olyan apróvadas terület a megyében, ahol több vaddisznót lõnek, mint mezei nyulat. Ez a tendencia azonban
nem kívánatos, káros, veszélyezteti nemcsak a saját területének, de a szomszédos területeknek a gazdálkodást is. Az I/1.-es vad-
gazdálkodási körzetben a vaddisznó állományának terjedését az alábbi hasznosítási adatok mutatják:

Lelövés  Heves megye I/1-es vadg. körzetben 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vaddisznó 460 278 375 321 498 677
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összes nagyvad

A megyében a szabadterületi nagyvadállományok
elmúlt években történõ állománydinamikáját szemlél-
tetik az alábbi diagramok:

A grafikonok részletes elemzésétõl eltekintve két lényeges
dolgot ki kell emelni az adatsorokból:

1. A nagyvad állomány az idõszakban (egyébként azt
megelõzõen is) jelentõsen növekedett.

2. A hasznosítási arányok figyelembe vételével a teríték-
növekedésnek az állományok jelentõs csökkenését
kellett volna eredményezni, de ez ideáig még nem
történt meg.

Külön kiemelést érdemel a II/2-es vadgazdálkodási körzetnek a
nagyvadállomány teríték alakulása, amibõl következtethetünk
az állománydinamikára:

A nagyvadállomány összterítéke 2008-hoz képest majdnem
megkétszerezõdött!

A nagyvad terítéknövekedése az elmúlt négy évben töretlen és
évrõl évre nagyságrendekkel nõ a teríték!

A nagyvad összteríték alakulását leginkább a vaddisznó lelövés
befolyásolja, az összes nagyvad lelövésnek a vaddisznó teszi ki
több mint felét.

A nagyvadállomány létszámnövekedése az élõhelyének foko-
zott igénybevételét, ezáltal az erdei és mezõgazdasági vadkár-
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ok növekedését eredményezi. Azok az erdõgazdálkodók, akik
maguk végzik erdõterületeiken a vadgazdálkodást is már ko-
rábban szembesültek azzal a problémával, hogy a növekvõ
vadállomány veszélyezteti az erdõ felújulási képességét, ezáltal
az erdõgazdálkodási tevékenységet. Ezeken a területeken
néhány éve megkezdõdött egy fokozott nagyvadállomány
apasztás. Önmagban ez nem hozta a várt eredményt, mivel a
vad a fokozott vadászat és más körülmények (makktermés
hiánya) miatt elhúzódott a környezõ vadászterületekre, ahol
védelmet, takarmányt és élõhelyet talált. Itt viszont jelentõs
állomány dúsulás történt, ami a károsítást fokozta. Az elmúlt
idõszakban a vad lakott területeken történõ megjelenése és
károkozása, az emelkedõ mezõgazdasági vadkár, az erdei
élõhely veszélyeztetése, összességében a nagyvadállomány
növekedése egyre szükségszerûbbé tette a hatósági beavatko-
zást. Korábbi években az erdészeti hatóság kezdeményezésé-
re történtek intézkedések, de helyi viszonylatban ez nem hozta
meg a tartós eredményt.

A fenti okokból a 2012/2013. évi vadgazdálkodási jelentések
ismeretében a vadászati hatóság körzet szinten a már jóváha-
gyott 2013/2014. évi éves vadgazdálkodási terveket gímszarvas
és vaddisznó vonatkozásában 20 %-kal megemelte, továbbá a
vegetációs idõszakban történõ egységes és hatékony vadkár-

elhárítás fokozása érdekében elrendelte a hasznosítási terv-
számok idõarányos teljesítését. Az intézkedés folyamatos je-
lentési kötelezettséget is elõír, azért, hogy a vadállományról,
valamint az élõhelyet ért vadkárosításról a vadászati hatóság
pontosabb képet kapjon.

Az adatsorok által is bizonyított, hogy a vadállománybecslésen
alapuló vadgazdálkodási tervezés a jelenlegi keretek között
nem teszi lehetõvé az elvárható szakmai színvonalú, más ága-
zatok részére is elfogadható vadállomány hasznosítást. Az
elkövetkezõkben kialakításra kerül egy olyan tervezési folya-
mat, ami az élõhely folyamatos monitorozásával lehetõvé tesz
egy kellõen dinamikus hasznosítást. Erre jó eszköz az új körzeti
vadgazdálkodási tervek állománykezelési elõírásai.

A jelenlegi nagyvadlétszám és növekedési tendencia mellett
hatósági beavatkozás nélkül ellehetetlenül mind a mezõgazda-
sági termelés, mind az erdõgazdálkodás. Közös cél az ágazat-
ban az okszerû gazdálkodás körülményeinek megteremtése.

Bocsi Csaba
igazgató
Heves Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága

Ami a tavalyi számból kimaradt! 18 évvel ezelõtt esett utoljára  aranyérmes bika a siroki erdõkben. Ez a bika
2012. szeptember 20-án lõtték bõgéskor a Nagyvári erdõrészben. Kifõzés után 24 órával 9,40 kg-ot nyomott

és jégághiányos páratlan 16-os.
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Országos Magyar Vadászati Védegylet
Dr. Semjén Zsolt elnök úr részére!
Pechtol János ügyvezetõ elnök úr részére!
Budapest, Medve utca 34-40.

Tárgy: „Mindörökké fácán"
Pogram a hazai fácán állomány védelmére

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Ügyvezetõ Elnök Úr!

Ezúton megküldjük programtervezetünket a hazai
fácánállomány védelmére. A program vizsgálata során,
amennyiben szükséges, írásbeli, szóbeli kiegészítéseket
teszünk. A program végrehajtásában aktív szerepet kívánunk
vállalni.

Budapest, Szentes, 2013. április 8.

Vadászüdvözlettel:

Homonnay Zsombor sk. Mészáros György sk.
homonnayzs. @ gmail.com aranytolgybt@invitel.hu
Tel.: +36-70/702-5002 Tel.: +36-70/702-5021

 „Mindörökké fácán”
Mottó: Aki tenni akar, talál megoldást,

aki nem, az kifogást!

Bevezetõ: Vadászkörökben nem valószínû, hogy statisztikai
adatokkal kell alátámasztani, hogy a fácán, a hazai vadászat-
ban általában alapvetõ vadfaj, amely egykor az egész or-
szágban közönséges faj volt, mára pedig kipusztulóban van.
Nem kell bizonygatni az elmúlt három évtized trendjét sem
és a végveszélyre, a 24-ik órára már korábban felhívták a fi-
gyelmet, megkongatták a vészharangokat.

A tettek ideje jött el!

Fácán állományunk megõrzésére, létszámának növelésére az
apróvad vadászat varázsának visszaszerzésére, egy program
javaslatot állítottunk össze a fenti címen.
A fácán (apróvad) program - fõként annak élõhely fejlesztési
kérdései nagymértékben pozitívan hatnának a szintén állomány
létszámukban látványosan csökkent földön fészkelõ védett
fajokra is, mint a túzok, mezei pacsirta, fürj, haris,
stb..általában a rovarevõ fajokra, s ezzel a folyamatosan degra-
dálódó mezõgazdasági mûvelésû területek biodiverzitására is.

Amerikában ahol a „Pheasants forever" címû program hosszú
évek óta kiválóan mûködik. Angliában, és más Nyugat-európai
országokban számtalan családi vállalkozás kiválóan megél
ebbõl, teljes körû, (gasztronómiai élményekkel gazdagított)
minõségi szolgáltatásokat nyújt, annak megfelelõ árszinten.
Jelenleg - úgy tûnik, csak és kizárólag minõségi vadászati és
ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat lehet hosszútávon,
haszonnal eladni.

Meggyõzõdésünk, a program az OMW szervezettségét is jól
szolgálhatja.

A szervezett vadvédelmi munkálatoknak méltó helyet kellene
kapniuk a médiában, legalább olyan mértékig, mint a termé-
szetvédelem esetében.

AZ elõkészítés idõszakában (a koncepció kidolgozása)

A résztvevõk körének meqhatározása: A fácán program
sikere alapvetõen a közremûködõkön múlik. Elsõdlegesen ki
kell emelni az emberi oldalt; akarat - hozzáállás - szakértelem\
Másodlagosan, a programban résztvevõ vadászterületek szá-
mát, csak országos lefedettséggel érhetõ el a kitûzött cél.
Véleményünk szerint a program meghirdetésében a szervezés-
ben nem kerülhetõk meg a tájegységi szervezõdésû térségeken
kívül az országos vadászati szervezetek. Jelesül a Védegylet
mint a vadászatra jogosult gazdálkodók érdekvédelmi szerve-
zete, valamint a Vadászkamara a programban részvevõ hivatá-
sos és sportvadászok köztestületeként. Mindkét szervezet a
felépített apparátusával, információs rendszerével, szervezett-
séggel a programban meghatározó szerepet kell, hogy betölt-
sön. Nem feledhetõ azonban, hogy nem elegendõ sem a jelen-
legi állami szakfelügyelet, sem a vadászati szervezetek eddig
tapasztalt aktivitása, ennél sokkal több és hatékonyabb szerve-
zõ - ismeretterjesztõ munkára volna szükség.
A program mûködéséhez szükséges szakmai felkészültség még
- hellyel - közzel, fõleg az idõsebb korosztályban -megvan
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hivatásos vadászainkban, amire lehet alapozni, csak partnersé-
güket kel megszerezni. Feltétlen kellenek minden megyében,
(járásban) hozzáértõ program felelõsök, akik a szó szoros ér-
telmében és számon kérhetõ módon felelõsök is a végzett
munkáért!

Helyzetelemzés: A jelenleg nagy gyakorisággal alkalmazott és
elterjedt, vagyis a vadaszat napján kihelyezett fácáni –módszer,
valójában egy „kollektív öngyilkosság" ennek társadalmi elfo-
gadhatatlansága miatt. Elõbb utóbb széleskörû tiltakozó akciók
nyomására ugyanúgy be fogják tiltatni a zöld mozgalmak, mint
egykor az egész világon az élõ galamb lövészetet, még dr.
Lumnitzer Sándor idejében. Semmi köze a természethez. Nem
árt elõre gondolkodni és elébe menni a dolgoknak.
A fenntarthatóságot szolgáló állomány újra telepítésének kér-
désében a horgászok mára már messze megelõzték a vadászo-
kat. Ezért is lényegesen jobb a horgászok társadalmi elfoga-
dottsága. A bérhorgászat, a halastavak ilyen módú hasznosítása
mára már teljes körû polgárjogot nyert, hasznosságát senki nem
vitatja. Ezenkívül és ez nem kevésbé fontos - nyereséges és
gazdaságos mellék-, de sok helyütt a tógazdaság egyik fõtevé-
kenységévé vált, jelentõs munkahelyteremtõ, idegenforgalmi
ágazattá vált.
A vadgazdálkodás egyik legfontosabb alapelve, hogy az illetõ
vadfaj számára növelni szükséges a fennmaradáshoz, szapo-
rodáshoz szükséges kedvezõ hatásokat és lehetõség szerint
pedig csökkenteni kell a kedvezõtleneket.
A fácán, és bár majd minden káros hatást elmondtak a szakmai
konferenciákon, az kellõ hangsúllyal nem hangzott el, hogy ha
vadonélõ törzsállomány egy szint alá csökken, igen gyorsan
„önfelszámolóvá" válik. Ennek nem más az oka, mint a poli-
gám faj territoriális viselkedése. Ha az ivararány a létszám-
csökkenés miatt nem az ideális 1 kakas - 3-5 tyúk akkor a köl-
tés biztonsága arányosan csökken mert a dürgõ kakas leveri a
kotló tyúkot a fészkérõl. (Erre a régi szakemberek nagyon
komolyan oda figyeltek.) A szaporodás mértéke elõször csak
stagnál, aztán folyamatosan és igen vészes gyorsasággal csök-
ken. Ezért a vadászidény után megmaradó mesterségesen ne-
velt tyúkok - még ha csak részben kotlanak is el - igen jelentõ-
sen hozzájárulnak a védendõ törzsállományunk költésbiztonsá-
gához. A program akkor sikeres, ha nagyobb tájegységekre
vonatkozóan egységes, hiszen a közismert elkóborlás „szoká-
sa" miatt ahonnan valamennyi netán el is menne, ugyanannyi
jön a szomszédból a helyébe. Egyebek között ez volt a hetve-
nes évek sikeres MAVOSZ fácánprogramjának a titka is. Nem
lehetett az Alföldön 10-20 kilométert autózni az országutakon
anélkül, hogy valaki egy-egy fácánt ne láthatott volna.

Mások a feladatok, mások a tennivalók a vadfácán állomány
védelméért és fejlesztéséért, mint a kifejezetten vadászati célú
hasznosítás esetében. A kettõt nem szabad keverni, de az utób-
bihoz elegendõ a terület alkalmas részén, egy 250-300 ha-os
rész (max. 10%) elkülönítése.
A mesterséges nevelésben és vadásztatásban is van számtalan,
természet közelinek mondható, bevált, gazdaságosan, nyere-
séggel mûködtethetõ módszer.
A vadfácán állomány fejlesztéséhez javasolt a kotlós nevelés.
Csak szándék, hozzáállás kérdése és rövid idõ alatt
jelentõs vad törzsállomány képezhetõ.

Problémák vagy új igények feltárása: A program felépítésé-
nél ebben a pontban az általános helyzetelemzésnek a probléma
meghatározásnak kellene megjelennie. Ettõl azt gondolom
eltekinthetünk, hiszen a hazai fácán állománnyal kapcsolatos
problémakör mindenki elõtt ismert. A program indítása elõtt az
érintettek széles körû bevonását kell biztosítani, egy program

elõkészítõ értekezleten, ahol a problémák megoldásának a
rangsorolását is el kell végezni, amely elképzelésünk szerint: -
élõhely fejlesztés, természet és vadvédelem

- a vadfácán állományának növelése
- vadászatra való kihelyezés természet közeli mód-

szerekkel
- munkahely teremtés, foglalkoztatottság növelése
- idegenforgalom és vidékfejlesztés

Célkitûzések: -A következetes fejlesztõi munka során visz-
szaforgatható vadászati árbevétel és ennek kapcsán jelentke-
zõ, költségvetést javító adóbevétel.
- A különbözõ élõhelyi adottságokra és szektorokra (Vt., Kft.,
Rt., FTK) vonatkozó módszerek átadása. (Csak és kizárólag a
gyakorlatban már bevált, nem pedig elméletekre szorítkozó,
tudományoskodó módszereket lehet átadni)
- A vadfácán állomány fejlesztésére javasolt a kotlós nevelés
Megjegyezzük, annak idején a HUNOR Szárnyasvadtenyésztõ
Rendszer „titka" is az volt, hogy az egész folyamatban
egységes technológiát, arculatot tudott átadni a neveléstõl egé-
szen az értékesítésig.
- Olyan kistérségekben lehet javítani az egyéb idegenforgalmi
szolgáltatások bevételét, amely helyeken más különleges, exk-
luzív programok hiányában, fizetõ vendégkör nem hozható.
Különösen nem az évnek éppen a fácánvadászati, azaz õszi-téli
„holt" idõszakában.
- A többször meghirdetett, de eddig meg nem valósult - gyors-
reagálású kommunikációs csapat létrehozása. (ebben a kérdés
körben is jól átgondolt stratégiával és taktikával jelentõs sze-
rephez kell jusson)
- A megvalósításhoz szükséges pénzügyi eszközök megterem-
tése
- A megvalósításhoz szükséges bázis kialakítása
- Széleskörûen tudatosítani kell, hogy a vadvédelem semmivel
nem kevésbé fontos feladat, mint bármilyen más hazai érték-
megõrzõ tevékenység.
- A hazai fácán állomány rekonstrukcióját célul kitüzõ
program harcolja ki, érje le és végül kapja meg a közhasz-
núság
státuszát.

A programban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges
intézkedések. döntések és törvénvmódositási iavaslatok:

1. A vadászterületre fácánt kihelyezni szeptember 15-ig legyen
lehetséges.

2. A fácán tyúk vadászatának ideiglenes tilalma.
3. Vadföld mûvelés, (vadbúvók) kötelezõen a vadászterület

minimum 1%-ig
4. A vadvédelemi célok érdekében állami földterületek bérleti

lehetõségének megvizsgálása.
5. Meg kell szervezni, hogy néhány évig a hazai vadászok a

befizetett adójuk 1%-át felajánlják a fácán programra,
ehhez személyes megszólító levelet, formanyomott rendel-
kezõ nyomtatvánnyal kell kiküldeni.

6. Fel kell mérni azokat a hazai cégeket, amelyeknek az apró-
vad vadászatából konkrét haszna származik, hogy bevételük
minimum 1%-ig a hazai apróvad állomány fejlesztésére
fordítsák (töltény és egyéb eszközgyártók és forgalmazók.)

7. Fel kell kutatni a kapcsolódó vidékfejlesztési, természetvé-
delmi, élõhely védelmi illetve élõhely rekonstrukciós pá-
lyázati forrásokat.

8. Egy bizonyos szint után az élõhely fejlesztési munkában
eredményesen csatlakozni lehetne a közmunka program-
hoz!
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9. Újból be lehetne vezetni a lelövési tervekben szereplõ vad

után az elõre fizetendõ vadvédelmi hozzájárulást (az egyko-
ri 100 Ft helyett ma esetleg már 500 Ft./db apróvadanként.)

10. Meghirdetett egyszámlán lehessen gyûjteni erre a célra
adományokat és legyen lehetõség, hogy bárkinek az adója
1%-t a hazai fácánállomány védelmére utalhassák

11. Legyen lehetõség az elévülési idõn túl fel nem használt
vadászterületbéreknek, többlethasználati díjaknak a prog-
ram anyagi támogatássá történõ legális és utólag ellenõriz-
hetõ átalakítására.

12. A támogatott erdõtelepítések esetében a monokultúrával
szemben kapjanak kedvezményeket a három szintû, vegyes
erdõk (késõbb vadászerdõk) a tájkép gazdagító és mezõvé-
dõ erdõsávok, energia típusú erdõk esetében is.

13. Óvakodni kell attól, hogy a pénzek az ún."nagy kalapba"
kerüljenek, ezért célirányos felhasználásukat külön kell ke-
zelni és valóban transzparens módon, a nyilvánosság elõtt
évente beszámolva kell felhasználni.

14. Meg kell vizsgálni az F-1-es injektált tojások elõállításának
újbóli engedélyeztetését, felhasználási lehetõségét!

15. Partnereket kell keresni a vadföldekbe ajánlott vetõmagok
termeléséhez (Magyar földbe, magyar magot!).

16. A vadásznap újragondolásával, hatékonyabb szervezettség-
gel a megtakarított anyagiak átadása a programba.

17. Dúvad gyérítés érdekében az osztrák beton mûkotorékok
átvétele, terjesztése, támogatása, a csapdák készítése, ön-
költségi áron.

18. Kotlóssal történõ nevelés elõsegítése, törzsállomány fej-
lesztés, a nevelõ ládák készítése.

19. A program megvalósításhoz több, korábban meg nem ol-
dott elképzelést, feladatot végre kell hajtani. így a kommu-
nikációs csapat létrehozását, de legfõbbképpen a hivatásos
vadászok helyzetén kell javítani. A fácán nevelést utáló, ló-
gó orrú, megcsömörlött vadõrökkel ez a program kudarcra
van ítélve!! Anyagi érdekeltségi rendszer kidolgozása.

20. A programhoz köthetõ értékcikkek (kitûzõ, póló, stb.)
gyártása, értékesítése.

21. "Vad-kedd" népszerûsítõ gasztronómiai program kidolgo-
zása, meghirdetése

A tervezési ídõszakban (a program kidolgozása)

Tevékenységi struktúra és idõterv :
- A program beérkezése, értékelése, szükséges kiegészítések

elvégzése, véglegesítése. (2013 április vége)
- A program elfogadása, kihirdetése, levédetése.(2013 május

15)
- A program vezetõje, megyei (járási) referensek, a kommuni-

kációs bizottság felkérése (2013 május vége)
- A mûködéshez szükséges bázis vezetõjének kinevezése (2013

május vége)
- Partnerség ajánlása, kérése: Vidékfejlesztési Minisztérium,

Agrárkamara, MME, Vízügyi társaságok, Idegenforgalmi Hi-
vatal, SCI (június 15)

- Többlépcsõs tájékoztatás a programról: (2013 június)
- vadászatra jogosultak vezetõi
- vadgazdálkodási vadvédelmi bizottságok
- hivatásos vadászok
- vadászati szaklapok
- országos és megyei lapok, egyéb médiák (2013július)

- Csatlakozás a programhoz, felmérés, adatlap kiküldése, beké-
rése a vadászatra jogosultaknak (tól) (2013 augusztus)

Finanszírozás:
- A beérkezett adatok feldolgozása, költségek és ráfordítás

tervezése (2013 szeptember-október)
- A program során, a mûködéshez szükséges pénzügyi

eszközök meghatározása
- a bázis kialakításához, felújításához, mûködéséhez
- dolgozók munkabére, járulékai
- törzsállomány, takarmány és egyéb szükséglet
- a kommunikációs csapat mûködési feltételeinek kiala-

kítása
- a program vezetõ, referensek tisztelet díjai
- az injektált tojások elõállításához
- csapdák, kotlós ládák elõállításához
- kedvezményes vetõmag és facsemete
- csibék biztosítása kedvezménnyel
- postaköltség
- szállítási, utazási költség
- egyéb költségek

Terv lezárás. kockázat elemzés: (2013 november)

A végrehajtás idõszakában: (a program gyakorlati megvaló-
sítása) A program indítása (2014 február)

A végrehajtás idõszakában lévõ, alábbi programpontokat a
program vezetõjével, a referensekkel, a kommunikációs bizott-
sággal kell kidolgozni.

Monitoring: A program megvalósulásának folyamatos
figyelése. Rendszeres információgyûjtés a program helyze-
térõl,

visszacsatolás az érintettek, a résztvevõk és a támogatók felé.

Nyomonkövetés: A nyomonkövetés nem más mint a terv és a
tényleges helyzet összehasonlítása ami lehetõvé teszi, hogy a
program helyzetérõl, annak ütemezésérõl, az erõforrások fel-
használásáról és a tényleges kifizetésekrõl is pontos képet
kapjunk.

Beavatkozás: A tervezettõl való eltérések csökkentésére irá-
nyuló lépések.

Állandó kommunikáció: A program egész ideje alatt szükség
van hatékony és rendszeres kommunikációra. A program részt-
vevõi és támogatói között a kommunikációt a legkülönbözõbb
eszközök biztosítják, de nem szabad megfeledkezni a kapcso-
latok emberi vonatkozásairól. Fokozott igénnyé válik a kom-
munikáció, ha be kell avatkozni a programba.

A program értékelése:

Tisztelt Vadásztársak! Egy lassan, kipusztuló félben lévõ, egy-
koron feledhetetlen vadászélményeket biztosító vadfajunk, a
fácán mentése kapcsán kell megmutatnunk, bizonyítanunk a
vadászok nélkülözhetetlenségének, összefogásának és kreati-
vitásának az erejét. Kérünk mindenkit a program támogatására
és az abban való aktív részvételre, s ne feledjük a program fenti
mottóját.

Budapest, Szentes, 2013, április

Homonnay Zsombor Mészáros György
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Pádár Sándor: Vidékfejlesztést meghatározó, jelentõs agrárpiaci

potenciállal rendelkezõ vadgazdálkodási ágazat „kórrajza”
A integrált vidékfejlesztés folyamatait vizsgálva kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a biológiai erõforrások (összes növény-
és állatfajta) megújuló képességének megõrzésére (MAGDA –
MARSELEK 2010) irányuló szegmensek megfelelõ feltárására
és értelmezésére, hogy a vidékfejlesztés erõforrásai a legopti-
málisabb helyen összpontosulhassanak.
Ezen megújuló erõforrások optimális használatának letétemé-
nyesei azon vadász-társaságok, melyek Magyarországon a
törvényben elõírt módon a vadászati jogot gyakorolják, illetve
a Magyar Állami Természetvédelmi Hivatal. E két „pillér”
közül a vadgazdálkodás –mint primer szektor– a nemzetgazda-
sági ágazat jelentõs szereplõje.
A biológiai erõforrások megújuló képességének megõrzése
mellett számottevõ gazdasági produktumot képez a vadgazdál-
kodás és a rá épülõ –vidékfejlesztés szempontjából jelentõs–
vadászati turizmus. A vadgazdálkodás árbevétele a 2008/2009.
vadászati évben (az elõzõ évekhez hasonlóan) 2,7 százalékos
pozitív egyenleggel zárt, 16,6 milliárd forint bevétel és 16,2
milliárd forint kiadás mellett (FVM 2009, MAGDA –
MARSELEK 2010).
További jelentõs tételt képez a vadhúsfeldolgozás bevétele,
amely évente –átlagosan– meghaladja a kettõ milliárd forintot.
Leírható és kimondható, hogy a vadgazdálkodási ágazat nél-
külözhetetlen szereplõje az integrált vidékfejlesztésnek, poten-
ciális agrárpiaci szereplõ, ugyanakkor szükséges az ágazat
ökonómiájának mélyebb ismerete, mûködésének sajátosságai-
ból fakadó nehézségeinek feltárása, az egyéb gazdálkodást
nehezítõ körülmények számbavétele és elemzése, melyre ezen
írásom által teszek kísérletet.

Vadászati jog és annak hasznosítása

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban Vtv.) 3. § (1) be-
kezdése rendelkezik a vadászati jogról: „A vadászati jog –mint
vagyonértékû jog– a földtulajdonjog elválaszthatatlan része-
ként a vadászterületnek minõsülõ terület tulajdonosát illeti
meg”. Tehát a föld-tulajdon szerves része a vadászati jog, an-
nak hasznosítása is a tulajdonost illeti meg. A Vtv. értelmében
vadászterületnek minõsül –hasznosítási formájától függetlenül–
az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a
háromezer hektárt eléri.
Vadászati jog hasznosításáról az idézett törvény rendelkezik:
Ennek értelmében, ha a földtulajdonos nem kíván, vagy nincs
lehetõsége élni e joggal, a vadászati jogot bérbe adhatja, illetve
bérbe kell adnia.
Vtv.16. § (1) „A vadászati jog haszonbérlõje lehet:
a) vadászjeggyel rendelkezõ tagokból álló egyesület (a továb-
biakban: vadásztár-saság);
b) a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve;
c) a mezõgazdasági, illetve erdõgazdálkodás ágazatba sorolt,
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet,
továbbá az erdõbirtokossági társulat,…”
Rendszerváltozást követõ évtizedekben a földtulajdon rendkí-
vüli mértékû elaprózódásával duális gazdaságstruktúra jött
létre. Az ötven hektár feletti gazdaságok az összes gazdaság
1,3%-a használják a földterület 40%-át. A 4–5 ezer nagyüzem
mellett 20–30 ezer konszolidált családi gazdaság mûködik. A
kisüzemek száma mintegy 180 ezerre tehetõ. Ezt egészíti ki
mintegy 700 ezer gazdaságként nyilván-tartott háztartás keve-
sebb, mint 2–3 hektár földdel.” (CSÁKI 2007)

Duális gazdaságstruktúra miatt a vadászati jog hasznosításának
egyik legelterjedtebb haszonbérleti formája a vadásztársaság,
melynek megalakulását és mûködését az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésé-
rõl és támogatásáról rendelkezõ 2011. évi CLXXV. törvény
szabályozza.
A vadászati törvényben, valamint a természet védelmérõl szóló
1996. évi LV. törvényben megfogalmazott, a biológiai erõfor-
rások megújuló képességének megõrzését és elõsegítését meg-
valósító feladatok a vadászati jog hasznosítójának, azaz a va-
dásztársaságoknak törvényben elõírt kötelezettsége. Ezen kö-
telezettségeket úgy kell megvalósítani a vadásztársaságoknak
(a vadászati jog hasznosítójának), hogy a vaddal történõ gaz-
dálkodásból származó bevétel egy részét is e célra kell fordíta-
ni.
Ha föld tulajdonjogával rendelkezõ tulajdonos, vagy a föld
vadászati jogának bérlõje nem végez megfelelõ vadgazdálko-
dási tevékenységet, a Vtv. rendelkezései értelmében az illeté-
kes Kormányhivatal Földmûvelési Igazgatóságának Vadászati
és Halászati Osztálya a vadászati jog kényszerhasznosítását
rendelheti el:
Vtv. 27. § „Amennyiben a vadászterületnek minõsülõ föld
tulajdonosa, illetõleg a vadászatra jogosult (…) társult vadá-
szati jog gyakorlási vagy hasznosítási kötelezettségének a va-
dászati hatóság felszólítását követõen sem tesz eleget, vagy
(…) a vad- és élõhelyének védelmére elõírt kötelezettségeit
megszegi, és ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának,
nem vadászható állatfaj egyedének és más élõ szervezetnek –
beleértve a természetvédelmi oltalom alatt álló élõ
szervezeteket is– a fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan
sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati hatóság –a vad- és
élõhelyének védelme, valamint a vadkárok megelõzése
érdekében– az érintett tulajdonos költségére határozatában
f) hatósági vadászatot rendel el.”
Mezõgazdaság és az erdõgazdálkodás elválaszthatatlan részét
képezi a vadgazdálkodás. Magyarország legnagyobb részét a
mezõgazdasági területek teszik ki, amelyeken elsõsorban a
legkisebb bevételt adó apróvad-gazdálkodás folyik, mellette az
õz állomány hasznosítása jelentõs bevételt biztosít. A remélt s
szükséges bevétel érdekében az õz állomány minõsége helyen-
ként leromlott, a késõbbiek során nem biztosít elegendõ bevé-
teli forrást. (Korán, az üzekedés elõtt kilõtt ígéretes bak jó
genetikai tulajdonságát nem örökíti tovább.)

Vadgazdálkodás ökonómiája

A vadgazdálkodás ökonómiájának feltárása, egy elméleti mo-
dell leírása a vadgazdálkodási ágazat speciális szerkezete miatt
a vadászterület és annak élõhelyökonómiai sajátosságai önálló
tudományterületet érdemelne. Jelenleg e terület feltáratlan,
megvalósítása számos nehézségbe ütközik, szakirodalmi hiá-
nya valós probléma (FARAGÓ et al. 2009). Megbízható alap-
adatok nem állnak rendelkezésre, s ez nehezíti a vadgazdálko-
dás és vadászat objektív, eredményt biztosító értékelését. A
vadgazdálkodási ágazat irányítása elsõsorban a bevétel oldala
iránt érdeklõdik és abban érdekelt, hogy minél magasabb le-
gyen, arra viszont (a tudomány területén is!) kevesen vállal-
koznak, hogy a hatékonyabb gazdálkodás érdekében a kiadási
oldalt közgazdasági elemzésekkel feltárják.
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Vadgazdálkodás bevételei
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Vadászati bevételek tételei 2006-2012
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(Forrás: OVA)

2006-2012 közötti vadászati bevételeket elemezve látható,
hogy a vadgazdálkodási ágazat bevételei közül kimagasló
eredményt -28%- a külföldi vendégvadászok bérvadásztatása
produkált. Második jelentõs tétel az egyéb bevételek (pl. tagsá-
gi díj, vagyoni hozzájárulás /belépési díj/, adomány) -22%,
mely emelkedõ tendenciát mutat. A hazai bérvadászat -17%- és

a lõtt vad értékesítésébõl -19%- származó bevételek közel
azonos eredményt mutatnak.
Egy trófeás vad elejtése a néhány százezer forintos összegtõl
akár másfél millió forintig is terjedhet. A Bokonyerdõ Zrt.
területén egy 10 kg agancssúlyú gímbikákért 5900 €-t, azaz ~
1,8 millió forintot kell kifizetni.(URL 1)

Õzbak
350 g

Vaddisznó agyar
16 cm

Gímszarvas bika
6 kg

Csókáserdõ Vt. Nagykõrös 115 000 Ft 140 000 Ft Nincs
Gyöngyöspata Vt. 105 000 Ft 140 000 Ft 330 000 Ft
Dalerdõ - Szeged 125 000 Ft 215 000 Ft Nincs

Zalaerõd rt. 745 €
~221 920 Ft

1533 €
~ 456 650 Ft

2044 €
~ 608 866 Ft

Bakonyerdõ rt. 700 € vagy 210 000 Ft 1000 € vagy 300 000 Ft 1800 € vagy 540 000 Ft
Néhány „közepes” méretû trófeás vad elejtésének árajánlata bérvadászati árjegyzékekbõl válogatva. (URL 2)

Figyelemre méltó (…és reményt keltõ) hogy a lõtt vadból ke-
letkezett bevétel 2011-2012-es vadaszati évben kimagasló
eredményt hozott. Terjedelmi korlátok miatt nincs lehetõség a
növekedés elemzésére, de vélhetõ, hogy nem a vadhús árának
emelkedésérõl van szó, mert felvásárlói ár továbbra is nyomott

– torzított: egy kilogramm vaddisznóhúsért 200-300, szarvas-
húsért 400, õzhúsért 600-800 forintot fizet a felvásárló, miköz-
ben a vadhúst a kiskereskedelmi forgalomban 3000-4000 fo-
rintért lehet megvásárolni. (A vadhús kivitelébõl a 2009-ben
mintegy 2 milliárd forint árbevétel származott. URL 3)

2006-2012-es vadászati évek bevétele
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Vadászati bevételek 2006-2012

Bérlelövés külföldi
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4%
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19%

Egyéb bevételek
22%

Pályázat és 
támogatás

4%

(Forrás: OVA)

A számszerû adatokat tekintve helytállóak azok a nyilatkozatok
és megállapítások amelyek a vadgazdálkodási ágazatot
pontenciális, nyereséges agrárpiaci szereplõként tüntetik fel. A
valóságos nyereség megismeréséhez a költségoldalt is vizsgálat
tárggyá kell tenni.

Kiadást meghatározó költségnemek és egyéb tényezõk

Buzgó József PhD értekezésben az Országos Vadgazdálkodási
Adattárból nyert adatok alapján röviden foglalkozik a vadász-
társaságok költségvetésének kiadási oldalával (BUZGÓ 2006).

A vadgazdálkodás jövedelmezõségének alakulása Magyaror-
szágon 1994-2004 között, az OVA adatai alapján (BUZGÓ
2006).
BUZGÓ 2006 a számadatokat így összegzi: „A vizsgált idõ-
szakban a legnagyobb növekedést a munkabér (372%), és a
mezõgazdasági vadkárok (381%) mutatták. Kimutattam, hogy a

bérjellegû kifizetések és a vadgazdálkodás költségei közel 70%-
át teszi ki az összes költségnek.”
A 2006-2012 közötti vadászati évek adatai táblázatba szer-
kesztve világosan mutatják, hogy ez a tendencia nem csak egy
vizsgált idõszakra, hanem általánosságban is jellemzõ:

Munkabér Vadgaz-dálkodás Mezõg-i vadkár Erdei vadkár Egyéb kiadások

2006-2007 23% 43% 10% 1% 23%
2007-2008 23% 44% 11% 1% 21%
2008-2009 24% 44% 10% 1% 21%
2009-2010 25% 43% 9% 1% 22%
2010-2011 24% 40% 13% 1% 22%
2011-2012 23% 41% 13% 1% 22%

(Forrás: OVA)



XV. évfolyam 1.szám 2013. június 17

Vadászati kiadások 2006-2012
Munkabér

24%

Vadgazdálkodás
42%

Mezõg-i vadkár
11%

Erdei vadkár
1%

Egyéb kiadások
22%

(Forrás: OVA)

Jól látható, hogy 2006-2012 közötti vadászati években a vad-
gazdálkodásra (vadföldgazdálkodás, takarmányozás költségei,
stb.) fordított kiadások 42%, bérköltség a teljes kiadásnak
24%-a. Jelentõs kiadási tétel az a 22%, amely egyéb kiadások
megjelölés olyan költségnemeket takar, melyek a vadásztársa-
ság fenntartásának és mûködésének elemei (bérleti díj, köz-
üzemi díjak, könyvelés, stb.)
Jelentõs tétel a mezõgazdasági és erdei vadkár, amely a teljes
kiadás 12%-a.
A vadásztársaságok költségvetésében a kiadási oldalon három
olyan jelentõsebb tétel figyelhetõ meg, amely külsõ tényezõk
függvénye: vadgazdálkodási költség, a bérköltség teljes járulé-
kaival, valamint a vadkár. Az egyéb költségek ugyan függhet-
nek külsõ tényezõtõl (pl. közüzemi díjjak), de e tételnél a kia-
dáscsökkentésre viszont egy vadgazdálkodási egységnek több
lehetõsége adódik (pl. takarékos áram-, víz-, gázfogyasz-
tás,stb.).
A vadászati törvény 50. § (1) bekezdése elõírja:
„minden megkezdett háromezer hektár után legalább egy, a
külön jogszabályban meghatározott képesítéssel és vadászlõ-
fegyver tartási engedéllyel rendelkezõ, az Országos Magyar
Vadászkamara (a továbbiakban: kamara) által nyilvántartásba
vett hivatásos vadász igénybevételérõl önállóan vagy más jo-
gosulttal közösen gondoskodni.”
Ennek értelmében egy alföldi apróvadas, hatezer hektáros te-
rületen ha két pályakezdõ középfokú vadgazdálkodási végzett-
séggel rendelkezõ hivatásos vadászt alkalmaznak, a garantált

bérminimuma (URL 5) a havibér alkalmazása esetén (2012-
ben) 108 000 forint/fõ bruttó összeggel számolva a munkáltató
összes bérköltsége egy teljes évre számolva:
138 780 Ft/fõ x 2=  277 560 Ft x 12 hónap= 3330720 Ft/2fõ/1 év.

(URL 6)
Közel három és fél millió forint bérköltséget kell a vadásztár-
saságnak kigazdálkodni a tagdíjakból, valamit a vadgazdálko-
dás bevételeibõl. Ez csak a bérköltség, s még az egyéb kötele-
zettségek csak további mûködési költséget produkálnak.
A magas mûködési költségek miatt a tagdíjat és a vad kilövé-
sének díját oly mértékben kell megemelni, hogy azt többen
nem vállalják – így kevesebb lesz a tagdíjat fizetõk száma, a
bérvadászok kevesebb vadkilövést vásárolnak meg (nem ver-
senyképes árak). A vadlétszám emelkedésébõl következik,
hogy a vadkár mértéke nagyobb lesz, s ez további költségemel-
kedést eredményez. Évek óta „nyílt titok”, hogy a vadhúsfelvá-
sárlás árai indokolatlanul nyomottak,….. és még lehetne tovább
görgetni, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a vadásztársa-
ságok.
A bevezetõben leírt összegzés „16,6 milliárd forint bevétel és
16,2 milliárd forint kiadás mellett” is azt tükrözi, hogy igen
magas a kiadás számadata, amely csak kis részben a helytelen
gazdálkodás eredménye, ugyanakkor a külsõ körülmények erõs
ráhatással bírnak.
Összesítve a 2006-2012-es vadászati év kiadását és eredmé-
nyét, a magas kiadási költségek nem csak egy vadászati évre,
hanem a vadgazdálkodás egészére jellemzõ.

2006-2012 vadászati év kiadása és eredménye
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Összes kiadás és eredmény 2006-2012

94570414; 97%

3292357; 3%

Kiadások összesen
Egyenleg

Me:1.000FtForrás: OVA

Vadgazdálkodás sikerességét befolyásoló tényezõk

A vadásztársaságok ökonómiájának vizsgálata során nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a mezõgazdasági
ágazat idõjárásfüggõ, erõsen hatnak rá a természeti katasztró-
fák, így a vadgazdálkodás során a természeti erõforrások meg-
újuló képességének megõrzésére és felhasználására fordított
kiadások és elvárt bevételek tervezhetõségét befolyásolhatja.
Részelt a FVM - Kommunikációs Önálló Osztály (sajtó részére
készített) tájékoztató jelentésébõl, 2003.11.07.:
„Az apróvad vadászati idény elsõ hónapja gyenge terítékû
társasvadászatokkal kezdõdött. A nyári aszályos, vízhiányos
idõszak kedvezõtlenül hatott a mezei nyúl és fácán természetes

szaporulatára. Az apróvadas területû vadászatra jogosultak
nehéz anyagi helyzete tovább romlik. Az õzbakvadászatok az
alacsony tömegû trófeák miatt a tervezett árbevétel töredékét
tudták realizálni, a kiesést fokozza a mezei nyúl és a természe-
tes fácánszaporulat miatti kisebb árbevétel. Több vadásztársa-
ság pénzügyi gazdálkodása csõdközeli helyzetbe került.” (URL
7)
2007-es árvíz évekre visszavetette a gemenci vadállományt.
„Az ár levonultával több száz elhullott vadat, disznót, szarvast,
õzet találtunk, a néhány hetes vadmalacok 90 százaléka el-
pusztult, a szarvasborjak születése a szúnyoginvázió idejére
esett, ennek pedig rengeteg borjú lett az áldozata.” (URL 8)

2010. június. Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság a hullámtérbõl már nem tudott megmenteni több mint 15 õzet, vadmalacokat,
fácánt (URL 9)

2010-ben az Alföldet sújtó belvíz soha nem látott károkat oko-
zott az apróvadállo-mányban. Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben a vadászatra jogosultak 4 gímszarvas, 900 õz, 330 vad-
disznó, 2360 mezei nyúl, 60 fogoly és 6600 fácán (a törzsállo-
mány 50 százaléka) elpusztulásáról írtak jelentést (URL 10).
A híradásokat böngészve további számtalan szélsõséges idõjá-
rás okozta vadállomány pusztulásról olvasatunk. Idõjárás szél-
sõséges viszonyai miatt a mezõ-gazdaság számára, a gazdálko-
dók megsegítésére az aszály- vihar- és jégkárenyhítés miatt
számos stratégia terv került kidolgozásra, illetve megvalósítás-
ra, agrár-kárenyhítési alapot hoztak létre, de ebben a vadásztár-
saságoknak valahogy nem jutott hely.

Egy-egy vadállományban esett mennyiségi kár miatt a vadá-
szati hatóságnál kezdeményezni lehet a kilövési terv módosítá-
sát, de a kiesett bevételt semmi (… és senki) sem pótolja.

Vadkár

A Vtv. 76. §: „A jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a
vadászterületen a vadászati jog gyakorlásában részt vevõ sze-
mélyek által a mezõgazdasági terményekben, termesztett nö-
vényállományokban a vetéstõl a betakarításig, az erdõben, a
védett természeti értékekben, a vizek halállományában, a szõ-
lõben, valamint a gyümölcsösben másnak okozott kárt (a to-
vábbiakban: vadászati kár).
(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad
vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás
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bekövetkezett, illetõleg akinek vadászterületérõl a vad kivál-
tott.”
A vadkár megtérítése törvényben elõírt kötelezettség. Viszont
egy védett vadfaj mezõgazdasági károkozását a tulajdonos
köteles tûrni, az állami természetvédelem a vad által okozott
kárt nem téríti meg (Daru – kukorica, Vidra – hal, stb.) Ezen a
téren pozitív irányú elõrelépés, hogy vadkárt ugyan nem fizet-
nek a Kormorán és Seregély károkozása után, de gyérítésére a
törvény lehetõséget biztosít.

Támogatáspolitika

Mivel a vadásztársaságok egyesületi formában mûködnek,
csõdöt nem jelenthetnek be, állami költségvetésbõl származó
kiegészítõ támogatásra nem számíthatnak (…a természetvéde-
lem állami fenntartású szervezet!), s kevés azon támogatási
források, melybõl jelentõsebb bevételt (…még ha célzott fela-
datokra is…) könyvelhetnek el.
Mezõgazdaság számára a rendelkezésre álló Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfej-lesztési Alap (EMVA) az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) intézkedésein keresztül
biztosít fejlesztési forrásokat.
A nemzeti fejlesztési irányok figyelembe vételével az EMVA
támogatási szektorát négy csoportra (tengelyekre) osztották fel.
Az elsõ tengely a vidékgazdaság szempontjából jelentõs primer
szektor, mely magába kell, hogy foglalja a mezõgazdaság fõbb
területeit: mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat, vadgaz-
dálkodás (MAGDA – MARSELEK 2010).
Az EU Pályázati portál az elsõ tengelyrõl írja:
„I. tengely: A mezõgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és
erdészeti ágazat verseny-képességének javítása.” (URL 11)
Az EMVA portál pedig így írja le az elsõ tengely:

„ÚMVP I. Tengely. A minõség és a hozzáadott érték növelése
a mezõ- és erdõgazdaságban, valamint az élelmiszer-
feldolgozásban.” (URL 12)
Az ÚMVP portál megfogalmazása (URL 13) azonos az EU
Pályázati portál leírásával, viszont részletesen közli a célkitû-
zéseket. Itt kissé „soványan”, de figyelembe vették a vadgaz-
dálkodási ágazatot is. Nem az internetes portálon rendelkezésre
álló hely miatt fogalmaztak ilyen „soványan”. Sajnálatos té-
nyezõ, hogy a vidékfejlesztési minisztérium által kiadott Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programot ismertetõ 521 olda-
las kiadványban is csak ennyi jutott a vadgazdálkodásnak:
„A fenntartható vadgazdálkodás. A jövõ vadgazdálkodását
mindenek elõtt a természetes populációkra kell alapozni, a
zárttéri vadtartás csak kiegészítõ szerepet tölthet be az ered-
ményesebb vadásztatás érdekében.”(UMVP 2009)
E néhány sorból érzékelhetõ, hogy a vadgazdálkodást prioritá-
sok közé sorolták (primer szektor része), ennek ellenére a vad-
gazdálkodási ágazat részére eszköz-beszerzési, képzési, vadvé-
delmi, stb. céljainak megvalósítását szolgáló pályázati források
nem, vagy rendkívül csekély mértékben állnak rendelkezésre.
Az EU nem törekszik arra, hogy a vadgazdálkodást egységesen
szabályozza. Ezt a területet messzemenõen a szubszidiaritás
elve alapján kezeli, amely azt jelenti, hogy a döntések a meg-
felelõ szinten szülessenek ott, ahol ahhoz a legtöbb információ
áll rendelkezésre (HORVÁTH et al. 2003)
Faragó Sándor és munkatársai által végzett ökonómiai elemzés
(FARAGÓ et al. 2009) a 2007. évi bevételekrõl is ad informá-
ciót. Országos átlagban a pályázati támogatás csak 5 %. Nem
került feltüntetésre állami költségvetésbõl származó bevétel.
(Visszautalok az 7. oldalon leírt 2007-es évben történ árvíz
okozta vadpusztulásra!)

A vadgazdálkodási ágazat 2007. évi bevételeinek eloszlása az OVA adatai alapján
(FARAGÓ et al. 2009)

Úgy érzékelhetõ, hogy a magyar vadgazdálkodás felsõ szintû
„kezelése” a törvényalkotás szintjén megrekedt, a vadgazdál-
kodás, az arra épülõ vadászati turizmus, vadhúskereskedelem a
vadgazdálkodás fejõsteheneként legkevesebbet annak tejel, ki
valójában eteti….
Vadorzás
Ulászló 1504-ben kiadott dekrétumának XVII. cikkelye meg-
szüntette törvényesen is a szabad vadászatot. A nemesség régi

óhaja törvényesíttetett ezzel, és kizárta a vadászatból nem csak
a jobbágyokat, hanem a polgárokat és idegeneket is. A vadá-
szatból most már törvényesen is kirekesztett köznép –a tör-
vényt megsértõkkel szemben kilátásba helyezett büntetések
ellenére– gyakran folyamodott vadorzáshoz. Élt még a népben
az õsi foglalkozás emléke, meg a kényszer is rávitte a csapdá-
zásra. Évszázadok teltek el azóta. A vadorzás ma is létezõ
probléma, s talán kimondhatjuk, reneszánszát éli. Évszázad-
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okon keresztül a köznép elsõsorban saját élelmezésére ûzte
eme tiltott mesterséget. XXI. században „sajátos iparággá”
nõtte ki magát. A vadorzók nem kímélik a vadat, de sajnos
sokszor még az emberi életre is komoly veszélyt jelentenek. A
magyar vadállomány és a magyar vadgazdálkodók legnagyobb
ellensége lett az orvvadászat.

Hurkok a téli erdõben (URL 14)

Csak az értékesebb húsrészt vitték el. (URL 15)

Az elejtett vad sorsa is változó, van aki a húsáért öli le a vadat,
de sokszor csak az értékesebb húsrészt viszik el. Van, aki a
trófeáért és a testet hagyja ott. Bõszénfai szarvasfarmon az
útközeli kertekben nevelt szarvasbikákról rendszeresen levág-
ják az agancsot, hogy a vadorzók ne öljék le az értékes vadál-
lományt. Magyarországon 2006-ban a nagyvadak 6-8%-át
orvvadászok ejtették el, ezzel nagyon komoly kárt okozva a
nagyvadállományban. Napjainkban divatos úgynevezett „meg-
élhetési bûnözés” fogalma nem elfogadható, eljárásoknál talán
enyhítõ körülmény lehet, de semmiképpen sem tolerálható.
Felszámolása a törvény szigorítása, és a törvény betartatása egy
kezdõ lépés lehet.
Gondot jelent a belsõ orvvadászat is, vagyis a vadászati joggal
rendelkezõk törvény-szegése, ami tagadhatatlanul létezõ,
egyelõre a magyar vadásztársadalomban orvosolatlan problé-
ma. (URL 16)

Humánerõforrás

Vadgazdálkodási ágazat sikeressé tétele, valamint a biológiai
erõforrás megújuló képességének megõrzése az emberi erõfor-
rás fejlesztése nélkül nem lehetséges. Mind a középfokú, mind
pedig a felsõfokú képzés során olyan területeken is oktatni kell
a vadgazdálkodási ismereteket, ahol eddig nem került rá sor.

Egy agrármérnök, valamint középfokú végzettséggel rendelke-
zõ mezõgazdasági technikus az eke beállításáról minden bi-
zonnyal pontos ismeretekkel rendelkezik. De kérdés, mennyire
tudja mi az a rovartelelõ bakhát? Miért kell a táblák szélén
gyomsávot hagyni? Ismerik-e a vadászati törvényt, amely
vadkárelhárítási kötelezettséget a földhasználóra is kiterjeszti:
Vtv 79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban
okozott károk megelõzése érdekében:
a) köteles a vadkár elhárításában, illetõleg csökkentésében
közremûködni”
Számtalan nyitott kérdés azt is megfogalmazza, hogy szüksé-
ges a vadgazdálkodás és a mezõgazdasági termelés közös pár-
beszéde, együttgondolkodása. Az által, hogy a földtulajdonhoz
kötõdõ vadászati jog hasznosítás révén más használó kezébe
kerül, nem törvényszerû, hogy egymással még csak köszönõ
viszonyba sem maradjanak!

Következtetés

A 2006-2012 közötti vadgazdálkodási bevételeket elemezve
kijelenthetõ, hogy évente átlagosan 16 milliárd forint bevétellel
az integrált vidékfejlesztés, valamit az agrárpiac sikerágazata
lehetne a magyar vadgazdálkodás. A rendszerváltozást követõ
idõszak változásai, zavarai a vidék gazdaságának eme szerep-
lõjében is ott hagyta nyomát, mely helyenként ma is inkább
fekélyes sebként tátong. Ahhoz, hogy a vadgazdálkodás tény-
legesen és jól mûködõen szolgálja a vidék felemelkedését, az
agrárpiaci szegmensben elfoglalja méltó helyét, képes legyen a
biológiai erõfor-rások megújuló képességének megõrzésére,
megérett az idõ arra, hogy reformokkal ténylegesen is a vidék
gazdaságának szereplõjévé váljon.
E változás megvalósítása „többszereplõs”. A vadgazdálkodási
ágazat pénzügyi támogatása, törvényi szabályozások, a politika
lobbi meggyõzése, a vadgazdál-kodásban résztvevõk szemlé-
letváltása ugyan olyan fontos eleme e folyamatnak, mint az
elméleti tudomány területének további bõvítése (ökonómiai
kutatások!).

Összefoglalás

A biológiai erõforrások megújuló képességének megõrzése
mellett számottevõ gazdasági produktumot képez (pl. vadhús) a
vadgazdálkodás és a rá épülõ –vidékfejlesztés szempontjából
jelentõs– vadászati turizmus.
A törvény egyértelmûen rendelkezik a vadászati jog hasznosí-
tásáról, amely a biológiai erõforrások megújuló képességének
megõrzését oly módon írja elõ, hogy –helyes vadgazdálkodás
mellett– az agrárgazdaság eredményességét is növelni tudja.
A vadgazdálkodás jelenleg alacsony bevételt produkál, mely-
nek meghatározó okai között szerepel az ágazat ökonómiájának
hiányosságai, a kevés állami támogatás, magas bérköltség,
vadorzás, a vadhúsfelvásárlás nyomott ára, a humánerõforrás
képzésének lemaradása.
Szükséges egy átfogó reform megvalósítása, melynek eredmé-
nye képpen a vadgazdálkodás egy sikeres agrárpiaci szereplõvé
válhat.
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VADÁSZATI KULTÚRA

OKTATÁS

Dr. Maczkó Ferenc:

VADÁSZKÖSZÖNTÕ
Futó patak szélén, erdõ mélyen,
Hajtásban, vagy búza-tábla szélen
A jó vadász-szerencse kísérjen.
Madárdal legyen a nyugtató,
S kerüljön el a halált hozó
Gellert kapó vad puskagolyó.

Vadászatra kedves feleséged
Rendszeresen küldözgessen Téged.
Sylvia az erdõk istennõje
Legyen mindig lépteidnek õre
És legalább hetven-nyolcvan évig,
Ne jussál fel az örök vadászmezõkig.

Szent Hubertusz a vadász védõszent,
Szerencsédet felügyelje módfent.
Arra mindig gondosan figyeljen,
Hogy a puskád sohase remegjen.
Ne mondjon csütörtököt fegyvered,
Míg vadászni kedvedet leled.

Sose fenyegessen vadászok veszélye:
A köd, hátszél, feleség szeszélye.

Vaddisznó agyara szobádat díszítse,
Gímszarvas agancsa legyen házad dísze.
Kedved fácánlövés sohase lohassza,
A nyúl a sörétet csak telibe kapja.
Muflonkos se fárasszon ki Téged,
Rejtekhelyén mielõbb beérjed.
Az õzbakot biztonsággal lõjed,
A suta se fusson el elõled.

Eger, 2001.

Kiadja: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete
Szerkesztette: Prezenszky János.

Kiadásért felelõs: Farkas László Márton
NY.SZ: 2.2/6792/2000.

Készült: Pap Nyomda Kft., Kompolt
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- Ma jön Matyi - telefonált Gyuri barátom.
- Elintéznivalója van Egerben, este meg kivisszük vadászni.
- Ebben az idõben - kérdeztem.
- Estére ki fog derülni, meglátod.

Szeptember közepe volt, de napok óta október
végi esõs idõ tette kellemetlené az esti va-dászatot. Nem
volt nagy kedvem a dologhoz, de Matyi ritkán látogatott
mifelénk. Békési apróvad vadászatok alkalmával talál-
koztunk, egy szimpatikus embert és vadászt ismertem
meg benne.

Persze délutánra sem javult. Hol elállt, hol cse-
pergõsre váltotta égi áldását az idõjárás felelõs. A nyir-
kos, hûvös idõ ellenére - ismerve barátomat - a megbe-
szélt idõre kész voltam. Gyuri még a szakadó esõben is
képes volt elindulni, mondván, mire kiérünk, el fog állni.

Verpelét határában a „sankoshoz" tartottunk.
Nagy bika jár a napraforgótáblában, kaptuk az infót Tuza
Pista bácsitól, aki majdnem minden este kijárt miatta.
- Sanyikám, ha az egyik oldalról bõgtem a másik oldalról
válaszolt, másnap a másik oldalról

bõgve megint a túlsó oldalról felelt - mondta.
Két tetõ nélküli les volt a tábla szélén három-négyszáz
méterre egymástól. Mi is többször voltunk kint, de csak a
bika nyomát láttuk, vagy a bõgését hallottuk.
- Üres mind a két les - mondta Gyuri a beíró füzetnél.
- Csodálkozol, ilyen idõben csak mi lehetünk ennyire

sütyük. Az egyszeri asszony is mondta, hogy két fiam
van, az egyik normális, a másik vadász - mormoltam
magamban.

- Matyival felülök a belsõre, te meg a másikra - folytatta
Gyuri.

Nem voltunk meggyõzõdve arról, hogy alföldi vendé-
günk meghallja azt, amit hallani lehet egy les vadászaton,
nem beszélve a megfelelõ esti vadászat kellékeirõl. Így
helyeslõen bólintottam.

A földút széléhez érve be kellett tekerni az
elsõkerék-meghajtást az Aro-n, mert igencsak csúszkál-
tunk a sárban. Csendes, áztató esõben álltunk meg a két
les között, bokrok takarásában a napraforgó felé irányítva
a kocsi orrát. Hát ideális idõ nem volt, meg kedvem se
ronggyá ázni a fedetlen lesen.
- A kocsi végében maradok - mondtam - ha csendesedik,
felmegyek a lesre. Matyit nem zavarta az esõ, kevés le-
hetõsége volt lesen vadászni, bikabõgést még nem hallott,
de már a vad zörgése is élményt jelentett számára. Az idõ
milyenségérõl meg egyikünk sem tehetett.

Elindultak a leshez, én meg kitámasztva a bódés
Aro hátsó ajtaját, „megaljaztam" magamnak. Távcsõ,
puska a kezem ügyében, nem ázok, most már leskelõd-
hetek, nézhetek ki az Aroból. Egyedi vadászat, még úgy-
sem próbáltam így.

Alacsony bokrokkal benõtt domboldal volt elõt-
tem, a gerinc olyan 3-400 métere lehetett. Mögöttem lévõ
napraforgó táblát keskeny, bokros árok választotta el a
füves úttól, amely a lesek elõtt kígyózott. Az esõ már
csak gyengén petyergett. Megszántak minket az égiek

gondoltam, de leshelyemet nem állt szándékomban fel-
cserélni. Biztos, ami biztos. A borulás úrrá lett az egyre
jobban gyengülõ nappali világosságon és párás fátyolként
ráült a bokrok tetejére, kísértetiessé téve a határt. A ma-
darak is elnapolták nyugovóra térés elõtti szokásos esti
koncertjüket.

Biztos voltam benne, hogy semmi zörgést nem
fogok hallani, ezért gyakran távcsöveztem szembe a
domboldalt, mivel se jobbra se balra nem sokat láttam a
bódéból. Legalább nem ázok. Valamit valamiért. Így
merengtem ott kb. egy órácskát a magam csendességé-
ben, amikor egy nagy bokorra lettem figyelmes a gerin-
cen. Ez az elõbb még nem volt ott. Vagy nem vettem
észre? A derékig érõ bokrokból teljesen kimagaslik. Túl
messze van és erõsen szürkül. Nem sok idõm volt medi-
tálni, mert a „bokor" megmozdult és megindult lefelé,
majd eltûnt a ködös párában. Rögtön kiléptem a kocsiból,
kit érdekelt már az idõjárás, ha tartja az irányt nem mesz-
sze fog beváltani a napraforgóba. Hang nélkül lopóztam
vagy harminc métert a vizes füvön. Lövésre készen meg-
álltam, hallgatóztam. Ha a vadász halkan tud menni, ak-
kor a vad járásáról külön regényt lehetne írni. Lényeg az,
hogy nem hallottam semmit. Már indultam volna, hogy
pár lépést megint megtegyek, amikor elõttem olyan
negyven méterre levõ bokor mögül kilépett a bika. A
kocsik által letaposott úton állt a maga gyönyörû valósá-
gában, hatalmas agancsát büszkén mutatva, hogy ki az
erdõ királya. Egy pillanatra lenyûgözött a látvány, de
csak egy pillanatra. A bika tovább lépett. Az idõközben
blattjára helyezett szálkereszt a lágyrészt mutatta, amikor
a lövés dörrent. Elhibáztam, belelépett a lövésbe futott át
az agyamon, miközben újratöltöttem. A napraforgó táb-
lából rövid vágta után csörgés, zörgés hallatszott egy
helyrõl.
- Megvan e koma? Kiabált Gyuri, aki a lövés után ven-
dégünkkel elindult felém megunva az ázást.
- Itt zörög a táblában.
A bokros árkon átjutva bõ vért találtunk. Gyuri ment a
zörgés felé, én követtem a vérnyomot. Matyi várt az úton,
mert mint sejtettük lámpájától a gyertya is többet ért. A
vérnyom kacsázását követve lassan haladtam, amikor
barátom kiabált.
-  Itt van még él, lõjem?
-  Ne, nekem kell befejeznem!
Nem messze tõlem ott feküdt a bika várva a megváltó
kegyelemlövést... Nem tudom melyikünk örült jobban. A
teljesen fellelkesült Matyi, aki még életében nem látott
testközelbõl bikát és ilyen eseményben sem volt része,
vagy én, aki életem talán legszebb bikáját lõttem. A meg-
felelõ töretek (vadnak és vadásznak) átadása majd gratu-
láció után nagy felbuzdulásában vendégünk egyedül
akarta kihúzni a szarvast, ami persze meg sem mozdult.
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Jót derülve próbálkozásán, hárman is csak hórukkozva
tudtuk kihúzni a kis árokig, hogy a kocsira akaszthassuk
a kötelet. Az megint egy külön történet, ahogy a zsigerelt
testet többszöri próbálkozás után, felültetve tudtuk csak
bedönteni az Aroba, de végül sikerült.
A történteket átgondolva a bika úgy járt a két les között,
hogy egyikrõl sem lehetett látni. Barátom eltökéltségének
köszönhetem, hogy ily módon puskavégre hozhattam a
leadáskor 173 kg súlyú bikát, amely 14-es páratlan 7,40
kg trófeát növesztett, amit a bírálat során bronzéremmel
jutalmaztak.

Nap, mint nap e trófeát látva eszembe jut Gyuri barátom.
Sok emlékezetes, közös vadászatban volt részünk.
Sok vadat „legyõztünk", de a gyógyíthatatlan kórral Õ
sem bírt, ami sajnos már tizenöt éve gyõzedelmeskedett
felette.
Nem csak egy vadásztársat, hanem olyan barátot veszí-
tettem el, akinek mindig volt egy bíztató szava, mindig
próbált megoldást keresni, segíteni, ha eluralkodtak raj-
tam a hétköznapok gondjai.

A sok közös emlék közül, e vadász kalandot kiragadva
szeretnék emlékezni barátomra és megosztani az élményt
vadásztársaimmal és mindazokkal, akik ismerték Kékesi
Györgyöt.

Demeter Sándor
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