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PROGRAMOK 
 
2014. július 12. szombat 
 
8.00 Vad és halételfõzõ verseny 
 Heves megyei borok és pálinkák bemutatója 

Helye: Park  
9.45 - 10.00 Vadászkürtös térzene 
10.00 � 10.30  
 Zászlóbehozatal - Vadászhimnusz elõadja: 

Belkovics Zoltán énekmûvész 
 Megnyitó: Mudriczki József Parád Polgármes-

tere �Farkas László Márton a HMVVTSZ elnö-
ke 

 Vadásznapi köszöntõ 
 Hazám, hazám: elõadja: Belkovics Zoltán 

énekmûvész 
10.30-11.00 - Szent Hubertus mise  
           a misét celebrálja: Fehér Róbert plébános  
           Helye: Park  
11.00 Kitüntetések átadása 
11.30 Kiállítások és a gyermekrajz kiállítás megnyitója 

és eredményhirdetése 
Megnyitja: Bán Beatrix a Diana Vadászhölgy 
klub elnöke 
Helye: Erzsébet Park Hotel *** Superior Zsu-
zsanna konferencia terem 
 

12.00  órától:  
 Vadászkutya és vérebes bemutatók 
 Vadászíjász bemutató  
 Solymász bemutató 
  Helye: Park  
 

12.00  órától   Ételek zsûrizése 
 Zsûri elnöke: Benke László Oscar-díjas mes-

terszakács 
 Tagjai: Pokorny Aurél mesterszakács  

 és Seres Attila fõséf Erzsébet Park 
Hotel *** Superior 

 
14.00 Állathang bemutató Erdélyi Tamás 

Helye: Színpad  
 

15.00 Palóc lakodalmas menet 
Helye: 24-es fõút 

15.30 Lovas felvonulás 
  Helye: 24-es fõút 

15.30  Fõzõverseny eredményhirdetése 
Helye: Színpad  

16.00 Palóc gála 
Helye: Freskó kert szabadtéri színpada 

 
Folyamatos programok:  
 Gyermekprogramok a Heves megyei Diana Va-

dászhölgy klub közremûködésével 
 TOYOTA terepjárók bemutatása 
 Egererdõ Zrt kiállítása 
 Hollóházi kerámiák bemutatója 

Helye: Park  
 

KULTURÁLIS PROGRAMOK:  
 

 Valaczkai Erzsébet � festõ és grafikusmûvész 
kiállítása 
Helye: Erzsébet Park Hotel *** Superior Zsu-
zsanna konferencia terem 

 �Erdõn, mezõn jártam, nagyvadakat láttam� címû 
gyermekrajzpályázat kiállítása és eredményhirde-
tése 
Helye: Erzsébet Park Hotel *** Superior Zsu-
zsanna konferencia terem 

 Csengõdi Ottó � természeti szobrok kiállítása 
Helye: Erzsébet Park Hotel *** Superior Zsu-
zsanna konferencia terem 

 Somoskõi Emese porcelánfestõ kiállítása 
Helye: Erzsébet Park Hotel *** Superior Zsu-
zsanna konferencia terem 

 Kopka László és Kopka Viktor afrikai trófeái  
Helye: Park 

 Kántor Péter természetfestõ kiállítása 
Helye: Freskó  

 
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 

Késes, agancs és csontfaragó, ötvös, fafaragó, 
vad- és bioételek vására, vadász és természet-
könyvek 

- OMVK Heves megyei Területi Szervezete, - Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége, - 
Nemzeti Agrárgazdasági kamara, - Egererdõ Zrt., - Bükki Nemzeti Park Eger, - Valaczkai Erzsébet festõ-grafikusmûvész, - 
Kopka Viktor Kisbágyon, - KO-DE-KO 96 Kft. Eger, - Kaliber vadászbolt Eger, - Egri Csillagok Zrt. Eger, - Csengõdi Ottó So-
moskõújfalu, - Eger Vadászati Utazások Kft., - Domoszló Kisnána Vt. , - Tekeres vadaskert Kft. Pálosvörösmart, - TOYOTA 
Motor Hungary Kft, - Solybor Kft. Gyöngyössolymos, - NAVIN Bt. Gyöngyöstarján, - Stumpf János és pincészete Eger, - 
György pincészet Detk, - Szõke Mátyás és fia Gyöngyöstarján, - Hadobás Dezsõ pincészete Markaz, - Kovács Ferenc pincé-
szete Markaz, - Vallus Gábor , - VINCZEMILL Kft. Szentendre, - KOBAKANO Kft Boldog, - Várbükk Vadásztársaság, - Egri 
Faszobrász Kft., - Dr. Koren János, - Kovács Zoltán Mátraderecske, - Erzsébet Park Hotel *** Superior, - Harmónia Vadász-
bolt Eger, - Harmónia Vadászbolt Gyöngyös, - Trófea Vadászbolt Hatvan, - Demeter borászat, - Fuji Foto Centrum Eger, - 
Papp Szilárd, - Vadker Kft, - NIVÓBER Kft., - Trezor-Liktor Zrt., - Balassa Kft. Balassagyarmat, - a fõzõversenyen részt 
vevõ vadásztársaságok 
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Beszámoló a Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk 

Szövetsége 2013. évi tevékenységérõl 
 

Tevékenységünket az alapszabályban rögzítetteknek 
megfelelõen végeztük. Április 26-án volt a választmányi ülés, 
5 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 4 szer-
vezõbizottsági megbeszélés volt az Országos Vadásznap 
megszervezése, színvonalas lebonyolítása érdekében. 

Vadgazdálkodási Bizottságunkat a kamarával együtt 
mûködtettük, a Természetvédelmi Bizottság munkáját a 
vadásznap elõkészítésében, lebonyolításában érzékeltük. 
Kiemelt feladatunk volt, az elmúlt évben a vadászati törvény 
módosítására vonatkozó javaslatok összegyûjtése. Ennek 
maradéktalanul eleget tettünk. Közreadtuk a módosítási 
javaslatokat, kértük azok véleményezését, amelyeket eljut-
tattunk az OMVV-hez ahol az országos elnökség, illetve 
szakértõ bizottság többször tárgyalta majd átdolgozva 
visszaküldte a megyének. Mi további véleményeket kértünk 
tagjainktól és az elnökségi üléseken illetve szakmai megbe-
széléseken véleményeztük. Elkészült egy újabb tervezet, 
amelyet már az együttmûködõ, de gyakran ellenérdekelt 
partnerekkel kell lefolytatni országos szinten. 

Érdekvédelmi feladataink, végrehajtása elsõsorban 
azt jelenti, hogy a problémákat jelezzük az Országos 
szövetségnek, mert megyei szinten ezek nehezen orvo-
solhatók. 

Így történt a vadászat  áfájának a kompetencia adó-
zásának kérdéseit illetõen is,  jeleztük a vadászok közös-
ségi munkája pénzbeli megváltásának, illetve annak adó-
vonzatának a problémáját is. De úgyszintén tájékoztat-
tunk a megyében néhány vadászatra jogosultnál tartott 
NAV ellenõrzésrõl, annak tapasztalatairól, amely elsõsor-
ban a lõtt vad nyilvántartásának, forgalmazásának  és a 
tagok által elejtett trófeás vadak vizsgálatára irányult.  

A megyei honlapon, illetve e-mailekben folyamatosan 
tájékoztattuk tagjainkat a pénzügyi jogszabályok válto-
zásairól. Több bizonytalanságot is szült a 2012. évi ún. 
civil törvény, amely az alapszabályok átdolgozását igényli, 
de sok bizonytalanság van fõként az új Ptk. hatályba lé-
pése miatt is.  

Az egyik az egyesületek tisztségviselõi felelõsségé-
nek kérdése. Az új Ptk-ból eredetileg kimaradt a 2012-
ben elfogadott civil törvény azon elõírása, hogy az egye-
sület tartozásaiért az egyesület a saját vagyonával felel, 
a tagok a saját vagyonukkal az ilyen tartozásokért nem 
felelnek. Ugyanezen körhöz tartozóan problémát jelen-
tett, hogy az új Ptk. a tisztségviselõk (ami már nem csu-
pán a vezetõtestületet jelenti, hanem a felügyelõ-
ellenõrzõ bizottság tagjait is) felelõsségénél megállapí-
totta, hogy ha az egyesület jogutód nélkül megszûnik, 
akkor a tisztségviselõk saját vagyonukkal is felelnek 
mindazon ki nem elégített hitelezõi tartozásokért, ame-
lyek a megszûnés elõtti két éven belül és a megszûnést 
követõ két éven belül váltak, vagy válnak ismertté. Ezen a 
problémán részben megoldást jelentett a 2013. decem-
ber 30-án megjelent 2013. évi CCLII. törvény, amely 

egyrészt beépítette azon elõírást, hogy egyesület tarto-
zásaiért a tagok a saját vagyonukkal nem felelnek, más-
részt a �két év elõtti-két év utáni� megfogalmazást mó-
dosította. A módosítás értelmében az egyesület tiszt-
ségviselõi a jogutód nélküli megszûnés esetében akkor 
felelnek saját vagyonukkal a ki nem elégített hitelezõi 
követelésekért, ha a követelés ismertté válását követõ 
magatartásuk � kifizetések � következtében már nem 
elegendõ az egyesület vagyona a hitelezõi követelések 
kiegyenlítésére. Ez az új megfogalmazás már enyhébb a 
korábbinál, ugyanakkor � véleményünk szerint � elfogad-
hatatlan, a következõk miatt: 

- az egyesület nem profitorientált gazdasági 
társaság, mûködésében alapvetõ különbségek vannak, 
az új Ptk. azonban sajnálatos módon a gazdasági tár-
saságokra vonatkozó elõírásokat építette be az egye-
sületekre vonatkozó részbe is; 

- az egyesület tisztségviselõi ingyenesen látják 
el a szervezet vezetését, általában önzetlen munkáju-
kért anyagilag mérhetõ ellenszolgáltatást nem kapnak; 

- ugyanúgy tagsági viszonyban állnak az egyesü-
lettel, mint bármelyik egyéb tag, csupán �elsõk az 
egyenlõk között�, egy élet munkája eredményeként 
megszerzett vagyontárgyaikat � amely kívülálló csa-
ládtagjaik tulajdona is � nyilván nem kockáztathatják, 
mert ingyenesen gondoskodnak az egyesület jogszerû 
mûködésérõl.  

A fenti probléma miatt az OMVV módosítási kérelmet 
nyújtott be a legfõbb ügyész úrhoz. A Legfõbb Ügyészség 
válaszában arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez a saját 
vagyonra is kiterjedõ felelõsség csak akkor állapítható meg, 
ha a tisztségviselõk felróható magatartása vezet a vagyon 
csökkenésére. Véleményünk szerint ez egy segítõ jellegû 
kiterjesztõ értelmezés, az új Ptk. rendelkezéseibõl azonban 
nem ez következik, a jövõbeni bírói gyakorlatra pedig nem 
lehet hagyni e kérdés eldöntését. Az OMVV megkereste a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, kezdemé-
nyezve, hogy a vonatkozó rendelkezés oly módon módosul-
jon, amely egyértelmûen megfelel a Legfõbb Ügyészség 
álláspontjának, mert ezt a kérdést nem lehet a független 
bírók mérlegelési jogkörébe utalni. 

A második probléma a vad által okozott károk miatti 
felelõsség szabályozása az új Ptk-ban. Elfogadhatatlan 
ugyanis, hogy a vadászatra jogosult csak akkor mentesül a 
felelõsség alól, ha �ellenõrzési körén kívül esõ, elhárítha-
tatlan okot tud bizonyítani.� Az új Ptk. e rendelkezését 
követõen sem arra nem ad értelmezõ rendelkezést, hogy 
mi tartozik az ellenõrzési körbe, sem arra, hogy mi minõ-
sül elháríthatatlan oknak. Szakértõk véleménye szerint 
ez alatt �vis maiort� kell érteni, tehát földrengést, árvi-
zet, egyéb katasztrófát. Ebbõl az álláspontból követke-
zõen gyakorlatilag a vadászatra jogosultak részére nincs 
kimentési lehetõség. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy 
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az új Ptk. ugyanakkor azt is kimondja � a korábbi rendel-
kezésekkel azonosan � hogy �amennyiben a károsítás nem 
vadászterületen történi, úgy azért az a vadászatra jogo-
sult felel, ahonnan a vad kiváltott.� 

A vadászatra jogosultak alapvetõ problémája me-
gyénkben is az apróvad állomány további csökkenése, 
amely elsõsorban az élõhely vesztéssel, az élõhely romlá-
sával magyarázható, emellett a ragadozók hatása is szá-
mottevõ. A nagyvadfajok számának növekedése új terüle-
ten való, megjelenése (gímszarvas, vaddisznó) s az általuk 
okozott mezõgazdasági vadkár. Mindezek meghatározzák, 
a jogosultak gazdasági eredményeit, s ezen a vadhús ren-
delet módosításai, a nyílt értékesítés lehetõségei valamit 
javítanak, de a vaddisznó alacsony ára továbbra is komoly 
bevételkiesést jelent. 

Vadásztársaságaink egy része 2013-ban is részt vett a 
szalonka monitoringban vállalva annak költségeit, s lelkiisme-
retesen szolgáltatta az adatokat, annak reményében, hogy 
2014-ben már erre nem lesz szükség, sajnos nem így tör-
tént. Részt vállaltunk a hivatásos vadászok rendészeti kép-
zésének szervezésében, az anyagi feltételek biztosításában. 
Sikerült megszervezni, hogy ne az eredeti terv szerint 
Borsod megyében kerüljön erre sor. Rendezvényeink közül 
kiemelkedõ volt az Országos Vadásznap, amelynek szerve-
zésére, lebonyolítására nagy energiát fordítottunk közösen 
a megyei kamarával, s tagjainkkal. A külsõ értékelések sze-
rint igen színvonalas, sikeres rendezvény volt. Köszönet érte 
valamennyi közremûködõnek.  

A tagdíj ellentételezéseként most is hozzájárultunk 
a fõzõversenyen részt vevõ tagjaink nyersanyagköltségé-
hez, illetve a Hubertus kereszt kitûntetések árának 
50%-t is megtérítettük. 

Közremûködtünk a februárban Mátrafüreden meg-
tartott, immár hagyományos Bor és pálinka, valamint 
vadételfõzõ verseny szervezésében. 18 vadásztársaság 
részt vett a Palócnapi vadételfõzõ versenyen. 

Fontosnak tartottuk és tarjuk az információk minél 
gyorsabb eljuttatását tagjainkhoz. Ennek kialakultak a csa-
tornái, de korántsem vagyunk elégedettek. Fontosak lenné-
nek a személyes találkozások is, de erre nincs elengedõ idõ.  

Legfontosabb együttmûködõ partnerünk változatla-
nul a megyei kamara, minden feladatot közösen igyekez-
tünk megoldani, megszervezni. 

A vadászati hatósággal folyamatos az együttmûkö-
dés, a megemelt kilövési tervszámok miatt kezdeményez-
tük egyeztetés összehívását, illetve módosítását. Más 
szervezetekkel, szakhatóságokkal alkalomszerû az 
együttmûködésünk. 

 
Megvitatta és elfogadta a 2014. 03. 07-én megtar-

tott ülésen a Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédõk Szövetsége elnöksége. 

 
Eger, 2014. 05. 21.    
                                               HVVTSZ Elnöksége 

 

 
Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége 
Ellenõrzõ Bizottság Eger 
 

Beszámoló az Ellenõrzõ Bizottság 2013. évi munkájáról 
 
A Bizottság az ellenõrzõ tevékenységét, a mindenkori hatá-
lyos egyesületi, polgári és büntetõ jogszabályok szellemében 
végzi. Az Ellenõrzõ Bizottság a szövetség minden tevékeny-
ségét korlátozás nélkül ellenõrzi. 
 
A szövetség rendelkezik Alapszabállyal munkáját az abban 
leírtak szerint, végzi. A Szövetség elnöke illetve elnöksége 
minden tekintetben megfelelõen képviseli a Szövetséget a 
külsõ szervekkel és hatóságokkal folytatott tárgyalásokon.  
- A Szövetség Elnökségi, Választmányi ülései szabályszerûen 
kerülnek összehívásra. Az ülésekrõl szabályszerû jegyzõ-
könyv készül személyre szabott feladatok meghatározásával. 
Az összehívott üléseken a határozatképesség minden eset-
ben megvolt.                       
 - A Szövetség rendelkezik jóváhagyott ülés és feladatterv-
vel. 
 - Ellenõrzésünk továbbiakban a Szövetség gazdálkodására 
terjedt ki, különös tekintettel a bevételi és a kiadási oldal 
tényleges számadatainak valódiságát vizsgálva.  
- 2013-ban a bevételi oldal lényeges növekedést mutat, hisz 
a vadásztársaságok száma növekedett, így ezáltal a tagdíjak 
bevételi oldala is a tervezettel szemben 4.409.E Ft-ban 
teljesült 

- A tervezettel szemben jelentõs megtakarítás mutatkozik, 
energiaköltség, posta, telefon, egyéb mûködési költségek 
tekintetében. 
- A kiadási tételeket vizsgálva szúrópróbaszerûen ellenõriz-
tük a számlák valódiságát, és hasznosságát. Szabálytalan 
számlát nem találtunk. A Szövetség gazdálkodása a 2013. 
évben pozitív eredményt mutat. 
- A pénz és pénztárkezelés szabályszerû, egyes tételeknél 
még túlzott takarékosság is megállapítható, pl. a bizottságok 
mûködésére tervezett összeg nem lett felhasználva. 
 

-  A tárgyi és pénzeszközök értéke: 16.654.000 Forint 
 
- A továbbiakban véleményeztük a 2014. évi pénzügyi tervet, 
észrevételeinket az elnökségi ülésen elmondtuk. Illetve 
írásban rögzítettük. 
  - Összességében a Felügyelõ Bizottság úgy értékelte a 
Szövetség munkáját, hogy az a törvényességi feltételeknek 
megfelel, 2013. évi mûködése elõsegítette és támogatja a 
Heves Megyei Vadásztársaságok érdekeit. 
 

Heves megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és 
Természetvédõk Szövetsége 

Ellenõrzõ Bizottsága 
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2013. évi Pénzügyi Beszámoló indoklása 

 
A Heves megyei Szövetség Választmánya 2013 április 26 - i 
ülésén hagyta jóvá a 2013. évi pénzügyi tervet. 
 
Bevételek alakulása: 
 
A 2013. évi bevételek meghaladják a tervezetett, 4. 409. 023 
Ft., amely 100.6 %- os teljesítésnek felel meg. 
 
A teljes bevételbõl 3. 980. 000 Ft a tagdíj bevétel, amely az 
összes bevétel 90. 26 % - a. 
A Szövetség tagjai a 2013. évi tagdíjat hiánytalanul befizették. 
Köszönet érte.  
Kamat bevételek  91.5%). , csökkentek, az ismert okok miatt. 
 
Költségek, kiadások alakulása: 
 
Az elmúlt évben  a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvénye-
sítõ és rendezvény szervezési feladatainak pénzügyi feltételeit 
folyamatosan biztosítottuk.  
Az összes kiadás elérte a 3. 308. 531 Ft � ot. 
 Az Eger Hibay K. utca 12. szám alatti székház- klubhelyiség a 
szövetség tulajdona, melynek használata az OMVK Területi 
Szervével közösen történik. A szövetség tagjai részére �
közgyûlés, más a vadásztársaságok, jogközösségek összejöve-
telének- elõzetes egyeztetésnek megfelelõen rendelkezésre áll. 
A 113 m2 � es klubhelyiség mûködése, üzemeltetése jelentõs 
költség ráfordítást igényel. 
 
2012. évben terveinknek megfelelõen új, korszerû gázkazánt 
építettünk be a fûtési rendszerünkbe 298. 280 Ft. Reméljük, 
hogy a gázszámlánk összegén is jelentkezik a megtakarítás. 
Posta, telefon, internet, telefax, kis mértékben meghaladta a 
tervezettet, utazási, gépkocsi használati költségek összege a 
tervezetten belül maradt. 
Biztosítási és vagyonvédelmi kiadásaink a tervezett szintet nem 
érték el. 
 Könyvvezetési költség alakulásában a számlák eltérõ idõpont-
ban való elkészítése játszik szerepet. 

OMVV felé az éves tagdíjfizetési kötelezettségünk, az elnök-
ség 2/211. sz. határozata alapján 3.000 Ft/év/tagszervezet. 
Hiánytalanul teljesítettük. 
 
Rendezvények pénzügy támogatására tervezett összeg került 
felhasználásra. Elsõsorban a megyei vadásznap elõkészítésére, 
lebonyolítására, kitüntetések költségének fedezetére, a fõzõver-
senyben résztvevõk költség hozzájárulására, a különféle díjak 
megvételére használtuk fel. 
Egyéb kiadások- mûvészi kivitelezésû falinaptárok vásárlása, 
országos jellegû kulturális rendezvény támogatása, fellépõ 
mûvészek költségeinek fedezetére, értekezletek, elnökségi, 
választmányi ülések, bizottsági megbeszélések pénzügyi fede-
zetének biztosítására használtuk fel. 
2011 II. félévében törvényi intézkedés következtében- korábbi 
kezdeményezésünknek megfelelõen- 25 taggal növekedett a 
szövetség taglétszáma. Az elnökség humános intézkedése sze-
rint az új belépõk 2012 évben nem fizettek szövetségi tagdíjat. 
2013 évben igen. 
  
Az év-végi forduló nappal a szövetség elnöke által jóváhagyott 
ütemtervnek megfelelõen a selejtezési és leltározási feladatokat 
a leltározási bizottság elvégezte.  
 
Az ellenõrzõ bizottság az alapszabályban meghatározott gazda-
sági felelõsi teendõk 2013. évi végrehajtását részletesen ellen-
õrizte. 
 
2013, december 31 � én a Vadászok, vadgazdálkodók és ter-
mészetvédõk szövetsége taglétszáma: 69 fõ. ( Studinka L VT. 
kilépett) 
 
Társasházi költségeink közel a  tervezett szinten alakultak 
(96.7%). (Rezsi csökkentés a Szövetséget nem érintette). 
 
Eger 2014, április 7.     
  
   Készítette: dr. Tir Dezsõ 
      /gazdasági felelõs/ 

  
 
Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége 
3300 Eger Hibay Károly u. 12.  

1 számú melléklet a 224/2000.(XII.19) Korm. rendelethez 
Egyszerûsített beszámoló mérlegének elõírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetnél 

2013 XII.31-én 
                                                        Adatok:1.000 Forintban 

ESESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  FO FORRÁSOK (PASZÍVÁK)  

A.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( I+II+III) 6254 C. SAJÁT TÕKE (I.+II.+III.+IV.+V.) 16. 654 

    I.  Immateriális javak    I. Induló tõke / Jegyzett tõke 15. 172 
   II. Tárgyi eszközök  5774  II. Tõkeváltozás / Eredmény  
  II/1 Festmény 500 III. Lekötött tartalék /Érték helyesbítés/  
  IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl  1. 482 
    V. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységbõl  
B. FORGÓESZKÖZÖK  (I.+II.+III.+IV) 10.400 D.   TARTALÉK  
    I. Készletek    E.  CÉLTARTALÉK  
   II. Követelések  F.  KÖTELEZETTSÉGEK (I.+II.)         
  III. Értékpapírok 10. 188      I. Hosszú-lejáratú kötelezettségek  
  IV. Pénzeszközök 212     II. Rövidlejáratú kötelezettségek  

ES ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16.654 FO FORRÁSOK ÖSSZESEN 16. 654 
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2 számú melléklet a 224/2000.(XII.19) Korm. rendelethez 

Az egyszerûsített beszámoló eredmény levezetésének elõírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetnél 
                                                               Adatok: Forintban 

                                     M e g n e v e z é s 
 

      Alap 
tevékenység 

Vállalkozási 
Tevékenység  

  Összesen 

A.  Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)    
    I. Pénzügyileg rendezett bevételek 4. 409. 023  4. 409. 023 
       Ebbõl:    
           - Támogatások    
                    = alapítói    
                    = központi, költségvetési    
                    = helyi önkormányzati    
                    = egyéb  17. 300  17. 300 
           - Tagdíj 3. 980. 000  3. 980. 000 
           - Egyéb bevételek (Banki kamat) 411. 723  411. 723 
    II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (érték helyesbítés)    
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 3. 426. 917  3. 426. 917 
   III. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 2. 808. 531  2. 808. 531 
   IV. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások  118. 386  118. 386 
    V. Ráfordítást jelentõ elszámolások    
  VI. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások  500. 000  500. 000 
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 1. 100. 492  1. 100. 492 
D. Nem pénzben realizált eredmény/(II-(IV+V)/    
E. Adózás elõtti eredmény (I+II) � (III+IV+V) 1. 482. 106  1. 482. 106 
F. Fizetendõ társasági adó    
G. Jóváhagyott osztalék    
H. Tárgyévi eredmény (E-F-G)     1.482. 106    1. 482. 106 

 
 Eger, 2014, február 26. 
          Farkas László Márton /Szövetség Elnöke/. 
          
                                 
 

 Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége  
 Eger Hibay K. u 12. 

 
2013. évi bevételek, költségek és kiadások, 2014. évi terv. 

 
        Bevételek                       Adatok: Forintban 

                       Tétel megnevezése 
 
 
 

2013. évi 
Terv 

2013. évi 
Tény 

2014. évi 
Terv 

 
 

1.     Tagdíjak:     
                    - Tárgyévi 3. 930. 000 3. 980. 000 3. 800.00 
                    - Hátralék     
2.    Pénzügyi mûveletek bevétele 450. 000 411.723 300.000 
3.    Befektetés értékhelyesbítése***    150. 000   
4.    Különféle egyéb bevételek       17. 300  
      Éves bevételek: (1-4)         4. 380. 000 4. 409. 023 4. 100.000 

        *** Számított összeg(nem része a tényleges bevételnek) 
 
        Költségek és kiadások        Adatok: Forintban 

Tétel megnevezése 2013. évi  
Terv 

2013. évi 
Tény 

2014. évi 
Terv 

  Vadászati szakmai anyag 200. 000 0 200. 000 
   Energia költség 350. 000 338. 697 350. 000 
   Posta, telefon, telefax, Internet költségek  298. 000 309. 780 300. 000 
   Utazási, gépkocsi, kiküldetési költségek 597. 000 591. 237 595. 000 
   Beruházás, korszerûsítés, javítás, karbantartás: 100. 000 500. 000 100. 000 
   Társasházi költségek    185. 000 178. 919 185. 000 
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   Jogi személyek, vállalkozók szolgáltatási díjai. költs.    
        - Biztosítási költségek     90. 000 79. 240 90. 000 
        - Vagyonvédelmi kiadások 84. 000 65. 532 84. 000 
        - Bankköltség 125. 000 132. 552 135. 000 
        - Könyvvezetési költség 134. 000 69. 850 134. 000 
        - Oktatás, továbbképzés 50. 000 0 50. 000 
        - Egyéb mûködési költségek 100. 000 82. 945 90. 000 
   OMVV. éves tagdíj 210. 000 210. 000 220. 000 
   Rendezvények támogatása (Pl: Vadásznap, stb.) 720. 000 278. 526 500. 000 
   Bérleti díjak 100. 000 50. 000 100. 000 
   Madarak és Fák Napja (Támogatás) 50. 000 0 50. 000 
   Bizottságok mûködésére 50. 000 19. 800 50. 000 
   Egyéb (máshol figyelembe nem vett) kiadások 100. 000 401. 453 100. 000 

   Költségek és Kiadások Összesen: 3. 543. 000 3. 308. 531 3. 333. 000 
  
 Eger 2014,  április 7.  
 
         /Farkas László Márton/ 
            /Szövetség Elnöke/ 
 

 

Afrikai sertéspestis 
Miért kell beszélnünk a betegségrõl? 

 
Megjelenése súlyosan megzavarja az Unión belüli keres-
kedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot, 
csökkentve ezzel a sertéstenyésztés jövedelmezõségét, 
valamint a vaddisznó hús forgalmazás eredményességét. 
Kitörése esetén a kórokozó más sertéstenyésztõ gazdasá-
gokra, illetve vaddisznókra is könnyen átterjed, így � az 
élõ sertések vagy az azokból elõállított termékek keres-
kedelme révén � átterjedhet egyik tagállamból a másikba, 
vagy harmadik országokba is. 
 
A betegség jellemzõi 
Házisertés, egyéb sertésfélék betegsége heveny lázas 
tünetekkel, vérzésekkel testszerte, akár 90%-os elhullás-
sal a vírus fertõzõképességétõl függõen. 
Kórokozó: Asfarviridae, Asfivirus (DNS)   
Nagyon ellenálló: csontvelõben 7-8 hónapig; füstölt, 
pácolt sonkákban 5-6 hónapig; rothadó vér, húsban � akár 
4 hónapig életképes. Fagyasztás � hónapokig (akár éve-
kig) fertõzõképes marad. Vizelettel, bélsárral a talajba 

jutott vírus hónapokig nem pusztul el. Hõhatásra érzéke-
nyebb: 60 oC-on 30 perc alatt megy tönkre; tûzõ napon 3 
h alatt veszíti el fertõzõképességét. H-lúg hatását csak 
percekig bírja ki. 
Vakcinázni nem lehet ellene 
A fertõzõképességben lehetnek különbségek. 
 
Elõfordulás 
Tüneteket házisertésben és az európai vaddisznóban 
okoz. A betegség fenntartói varacskos disznó, bozótdisz-
nó, óriás erdei disznó (Afrika) � ezekben a fajokban 
megbetegedést nem okoz; nagy mennyiségben ürítik a 
vírust fialáskor, illetve fialás után; a malacok fõként a 
tejjel veszik fel → kb. 1 éves korukig ürítik is. Innen 
kerülhet a világ más tájára élõ állattal vagy vírust tartal-
mazó hulladékkal. Repülõterek, hajóállomások, az orszá-
gon átmenõ közútforgalom 
Valódi vektorok (azaz a generációk is fertõzik egymást) 
kullancsok/óvantagok! 
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Magyarországon eddig még nem fordult elõ! 
Endémiás 

� Dél-Afrika 
� Szardínia szigete (hosszú ideje jelen van 

a betegség) 
Legutóbbi kitörések 

� Kaukázus (2010) (Kelet-Afrikából érke-
zett) 

� Oroszország (2007-2012) (2014. 04.11.) 
� Ukrajna (2012.07.31.) 
� Belorusszia 
� Litvánia 
� Lengyelország (2014. 02.18.) 

 
Járványtan 
Terjesztésében szerepet játszó tényezõk:  
ÉLÕ SERTÉS; NYERS TERMÉKEK; RAGÁLYFOGÓ 
TÁRGYAK; EMBER; VADDISZNÓ; KULLANCS;  
Élettartama 15 év 
ASP-vel való fertõzõképességét 5 évig megõrzi (+ köv. 
generációk) 
Talajlakó  
A vaddisznó csak átmeneti gazdája 
 
 

 
Kórfejlõdés 
Szájon/orron át vagy csípéssel → szaporodás a mandulá-
ban vagy a torok nyirokcsomóiban → viraemia (vírus-
szaporodás a lymphocytákban, macrophagokban, lépben, 

nyirokcsomókban, csontvelõben, erek endothelsejtjeiben 
stb.) → vérzések testszerte, oedema. 
(A viraemia akár hónapokig fennállhat.) 
 
Tünetek - Perakut forma 
Erõsen virulens törzsek: 

 lappangás: 3-4 (-14 napig) 
 lefolyás: 1-4 nap 
 magas láz (40-41°C) a 2. naptól, de eszik, majd 

hirtelen elhullás 
 mortalitás: 90-100% (Túlélõk hordozók!) 
 �normálisan mûködnek, egyszer csak elkezde-

nek vérezni (vagy még azt se) és elhullanak.� 
Akut és elhúzódó esetekben a tünetek enyhébbek és 
egyre kevésbé jellemzõek. 
 

 
 
Tünetek - Akut forma 

 lappangás: 1 hét (4-9 nap) 
 lefolyás: 7-20 nap 
 láz, levertség, átmeneti étvágytalanság 
 bõrön cianotikus foltok  
 bõrvérzések 
 véres bélsár 
 orrfolyás, orrvérzés, hányás 
 vetélés 
 mortalitás: 90-100 % 
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Kórbonctan 
� Bõvérû szervek, vérzések a savóshártyák alatt, oedema. 
� Nem alvad meg a vér. (fulladás esetén sem) 
� Lép: megnagyobbodott, sötétvörös 
� Nyirokcsomók: feketés vörösek, vérrel átitatottak 
� Vesék: a tok alatt és a szerv egész állományában vérzések 
� Vérzések a húgyhólyag nyálkahártyájában, az emésztõcsatornában, 
� Oedema a tüdõben, az epehólyag falában. 
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Kórbonctan - Idült esetben 
 

� Fokális bõrelhalás 
� Szívburok, mell-, hasüreg: savó felhalmozódás 
� Duzzadt ízületek 
� Testszerte nyirokcsomó-megnagyobbodás 
� A tüdõ vizenyõs, a sövények megszélesbedtek 
 

       
 

     
 

Kórjelzés 
Afrikai sertéspestis gyanúja: 
� hirtelen elhullás, vérzéses tünetek, magas láz 
� habozás nélkül küldjük laboratóriumba! 
� jellegzetes kórbonctani lelet 

- lép 
- nyirokcsomók 

Megerõsítõ vizsgálatok kellenek, addig csak gyanú! 
� Vírus kimutatás: Vírus DNS izolálása (PCR!), Direkt Immunfloureszcencia (IF), Heamadszorbciós 
tesz (HAD, fehérvérsejt tenyészet),  
� Immunoblot  
� Ellenanyag kimutatás (ELISA, VN) 
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Legfontosabb jogszabályok 
Európai Uniós: 

� A Tanács 2002/60/EK irányelve 
� A Tanács 2002/99/EK irányelve 
� 2003/422/EK Bizottsági Határozat 

Hazai: 
� 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 

 
Megelõzés és védekezés 

� Jogi szabályozás és ezek betartása 
� Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (gyanú is!) 
� Gyógykezelés tilos 
� Specifikus védekezési módszer nincs, mert nincs ellene vakcina és nem is lesz.  

Védekezés egyetlen módja: 
�  a behurcolás megakadályozása általános járványvédelmi eszközökkel (biológiai korlátozó intézkedések) 
� járványkitörés esetén a betegség felismerése és a góc mielõbbi felszámolása igazgatási korlátozó intézkedésekkel 

 

Megelõzõ intézkedések - FAO ajánlások 
Import állományok esetén karantén elrendelése 
Mosléketetés tilalma (reptér, kikötõ) 
Zárt tartás 
Állattartók, állategészségügyben dolgozók figyelmének felhívása, képzések  

Biológiai biztonság 
 
Ellenõrzõintézkedések - FAO ajánlások 

A közvélemény figyelmének felhívása 
Megfigyelési program 
Karantén, forgalmi korlátozás 
Zónák 
Leölés és ártalmatlanítás (kontakt gazdaság is) 
Kártalanítás 
Takarítás és fertõtlenítés (pl. Nátrium-hidroxid 2,0%, Kálium-hidroxid 2,0%, Klórlúg 3,0%, Formalin 
3,0%) 
Vektor (kullancs) kontroll 
�Õrszem� sertések 
A vadállomány kontrollja 
 

Mintavétel  
Egész hulla vagy a következõk: 
mandula vagy 
nyirokcsomó (garatmögötti, fültõalatti, áll alatti, bélfodri),  
lép, vese (10-10g)  
Tüdõ 
Önemésztett hullákból: egy teljes csöves csont 
Alvadásban gátolt vér (esetleg vérrög) (EDTA) 
Ha felmerül vektor szerepe, akkor abból is kell mintát venni virológiai vizsgálat céljára.  

 

Tiszta edény, aszepszis, de fertõtlenítõ nem!!! 
Lezárt lebélyegzett, és aláírt és azonosító jellel ellátott doboz (szivárgásmentes, teljesen zárt!) 
4 oC -on tartani. Lefagyasztani TILOS! 
Szabályszerûen kitöltött kísérõirat, (járványügyi helyzet, állatok adatai, klinikai tünetek, kórbonctani 
elváltozások) melynek 1 pld. meg kell küldeni a HJK-nak is! (e-mail vagy telefax) 

 

Intézkedések 
2012. július 31-én Ukrajna Zaporozhye megyéjében afrikai sertéspestis kitörését jelentették be. 
A fuvarozónak gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes állatszállításra használt jármûnek a nyilván-
tartását, amely a jármû megtisztításáról és fertõtlenítésérõl is tartalmaz adatokat, legalább három évig 
megõrizzék a 64/432/EGK tanácsi irányelvben foglaltak szerint.  
Mivel a megbetegedést okozó vírus a gazdaállatot körülvevõ fertõzött környezetben is tovább él, a ko-
rábban sertéseket szállító jármû is behozhatja az Unióba a betegséget, ezért kiemelten fontos a fertõtle-
nítési elõírások betartása és betartatása.  
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2013 júniusában Fehéroroszország bejelentette, hogy a litván határtól mintegy 40 kilométerre elhelyezkedõ, a 
lengyel országhatárhoz közeli Grodno régióban háztáji sertéseken sertéspestis tört ki. 
Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország megfigyelési intézkedéseket vezetett be (213/498 EU biz. 
végr.hat.- pénzügyi) 
Litvániai megjelenés 2014/43 EU és 2014/93 EU 
Lengyelországi megjelenéssel kapcsolatos védõintézkedés 2014/100 EU és 2014/134 EU 

Legutolsó 2014. március 12. 
 

Tekintettel az Ukrán járványra, az Európai Unió Bizottsága módosítja a 2011/78/EU határozatát és Oroszország 
mellett beemeli Ukrajnát is a fertõzött területek közé. 
Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni az állati eredetû termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe törté-
nõ behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló 206/2009/EK Bizottsági rendeletben (2009. már-
cius 5.) foglaltak végrehajtására. 
 
Mit kell tennünk a betegség megelõzése érdekében? 
2013. október: szimulációs gyakorlat Hajdú-Bihar  
Gyakorlat értékelése 
ASP szakértõi csoport 
SZIE ÁOTK konferencia 
Helyi (megyei) képzések 
Járványvédelmi készletek számbavétele 
Ukrán határon szigorítás 
Sertéstartó telepek járványvédelmének szigorítása 
Vadászatra jogosultak tájékoztatása, és aktív közremûködésre való felkérése (elhullott vaddisznó) 
 

 

Apróvadas tanácskozás Pélyen 
 
Az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei Terü-
leti szervezete 2014.június 10-én az apróvadas vadászte-
rületek hivatásos vadászainak továbbképzést szervezett a 
Pélyi Tiszatáj Vadásztársaság Tarnaszentmiklósi vadász-
házában. A továbbképzés témája az apróvad állomány 
jelenlegi helyzete, a fejlõdés lehetséges irányai. 

A téma súlyára való tekintettel a 46 meghívottból 
több, mint 95 %-os volt a részvétel. Megtisztelt bennün-
ket jelenlétével Polónyi György, a Vadászkamara elnöke 
és Prezenszky János, a Vadászkamara titkára. A Kamara 
olyan elõadókat kért fel az elõadásokra, akik az apróvad 
gazdálkodásban jeleskednek. Az apróvad állomány 
katasztrofális helyzetben van, lehet mondani, a 24. 
órában! Itt jegyzem meg, - vadászmesterünkkel beszél-
getve � hogy vadásztársaságunk a 80-as évek elején 

évente annyi nyulat fogott, mint Heves megyében 2011-
12-es vadászati szezonban az éves nyúlteríték. Amennyi-
ben nem történik változás a gazdálkodásban, akkor pár 
éven belül a fácán, nyúl is védett lesz. A gazdálkodás 
fejlesztésében fontos szerepe van a hivatásos vadászok-
nak. Ezért is tartottuk ezt a továbbképzést.  

Az elõadásokat  
Erdei Péter Abádszalóki fõvadász kezdte, �Fácán-

gazdálkodás Abádszalókon" címmel. Éves viszonylatban 
mintegy 90 ezer db fácánt nevelnek. A fácánt minden 
korosztályában tehát tenyésztojásként, naposcsibeként, 
elõnevelt fácánként, kész fácánként értékesítik kb. 60-65 
ezer darabot. Legkedveltebb az elõnevelt fácán. A mara-
dék madarat saját területre engedik ki, s levadásszák, 
levadásztatják. Nevelés mellett nagyon fontos a dúvad 
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apasztás. Ragadozó kontrol! alapján meg tudiák becsülni, 
hogy egyes területeken mennyi a ragadozó. Ezt évek óta 
regisztrálják, így már a tendenciákból is lehet következ-
tetni a dúvad mennyiségére. Az egész elõadásból kitûnt, 
hogy a fácánnevelés eredményessége a szakszerû nevelé-
sen és a dúvad apasztáson múlik. Nekem szimpatikusabb 
a másik módszer, amely kevesebb ráfordítással jár, de 
idõben tovább tart. Ennek lényege, hogy március hónap-
ban, tehát tojásrakás elõtt fácántyúkokat helyeznek ki 
olyan területekre, ahol jó az élõhely. A terület nagyságá-
tól függõen 30-50 db madarat tesznek ki. A vadfácánok 
megtanítják a ,,mesterségeseket" vadonélésre. Meggyõ-
zõdésem, hogy a nevelt fácántyúk is elkotlik. Területün-
kön még most is látható fekete tyúk, aki vezeti a csibéket. 
Ennél a módszernél is a napi dúvadapasztás és a szoktató 
etetés nélkülözhetetlen.  

A hivatásos vadászokkal kapcsolatos, és az Õket 
érintõ jogszabályokról tartott elõadást Magyar Dezsõ, a 
FVM. Vadászati-, Halásztati Osztály fõfelügyelõje. Elõ-
adásában külön kitért a trófeabírálat szabályaira (meddig 
lehet bíráltatni trófeát, trófea kikészítés minõsége, bírálati 
határidõk), a vad birtokba vételének kérdéseire, vadászati 
idények betartására, dúvadgyérítésre azonosító jel fel-
használásának szabályaira. Befejezésként szólt a 2014 
évben eddig terítékre került õzbak mennyiségérõl, minõ-
ségérõl.  
A nap utolsó elõadása és gyakorlati bemutatója a csapdá-
zásról szólt. Elõadó 

Hajas Péter Pál a Magyar Csapdázók Egyesületé-
nek titkára volt. Elmondta, hogy a 80-as években egy az 
angliai Salisbury síkon végzett, fõként csapdázásra ala-
pozott ragadozógazdálkodási kísérletben, amely során 
azonos törzsállományú minta- és kontrollterületet jelöltek 
ki, a csapdázott részen három év elteltével megháromszo-
rozódott a fogolyállomány, a nem kezelt részen pedig 
közel felével csökkent. Magyarországi példát is felhozott. 
2OO8-L2 közötti idõszakban a Bugyi Tessedik Vt. Va-
dászterületén a mezei nyúl terítéke 300 körülirõl 1000 
fölé növekedett. Elmondta, nem a dúvadteríték nagysága 
a mérvadó, hanem az, hogy a tavaszi idõszakban mennyi 
marad a területen, végül pedig mekkora lesz a hasznosít-
ható apróvad mennyisége. Az apróvad-gazdálkodási 
szempontból kedvezõ, alacsony ragadozósûrûség elérése 
térségi, összehangolt gazdálkodással egyszerûbb, ugyan-
akkor elszigetelten is lehet komoly eredményeket elérni. 
A gyérítés optimális ideje február, április vége. Fontos, 
hogy szelektív, hatékony, egyúttal a kíméletes csapdázási 
szabványokról szóló nemzetközi megállapodásnak 
(AIHTS) megfelelõ csapdákkal dolgozzanak a kezelé-
sükben jártas vadászok. A szabványnak várhatóan a gyári 
hattyúnyak, forgókapcsos testszorító és visszatartó kábe-
les csapdák fognak megfelelni. Pár csapdával Péter be-
mutatót is tartott a vadászház körüli erdõben. A csapdá-
zás másik fontos része a szagtalanítás. Már vannak kiváló 
vegyszerek, amelyek erre jók, de legfontosabb, hogy 
miután a szagtalanítás megtörtént, csak a telepítéshez 
használatos kesztyûben szabad megfogni a csapdát.  

A színvonalas és tartalmas elõadások után egyhan-
gúan azon a véleményen voltunk, hogy az apróvad állo-
mány katasztrofális helyzetben van! Ezért közösen (Va-

dásztársaságok, Földtulajdonosi közösségek, Kamara, 
Hatóság stb.) kell fellépnünk, hogy mentsük meg Ma-
gyarország e szép természeti értékét! Mivel az apróvadas 
társaságok - az elõbb leírtak miatt - nehéz anyagi hely-
zetben vannak, szükségük lenne anyagi támogatásra (ál-
lam, vadászszövetség, kamara), kedvezményes kölcsönre, 
természetesen meghatározott feltételekkel. Az elmozdu-
lást a holtpontról én a közös (térségi apróvad gazdálko-
dás) fácánkihelyezésben, dúvadapasztásban, kotoréko-
zásban, élõhely fejlesztésben, hivatásos vadászok na-
gyobb megbecsülésében {legyen érdekelt az apróvad 
teríték növekedésében) látom. 

 

Pély,2014.június 15. 
 

Vona Dénes 
hivatásos vadász alelnök 
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A Heves Megyei Vadgazdálkodási Tanács 
 
A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá-
szatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására ki-
adott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 2013. évi módosítása 
miatt, jogszabályi felhatalmazás hiányában a területi vad-
gazdálkodási tanácsok korábban határozatlan idõre kineve-
zett tagjainak mandátuma, így a Heves Megyei Területi 
Vadgazdálkodási Tanács tagjainak mandátuma is 2013. 
június 28-ával megszûnt. Az így keletkezett ûrt töltötte be az 
Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi 
vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) 
Korm. határozat, mely új kereteket szabott meg a területi 
vadgazdálkodási tanácsok mûködésének. Az elõkésztést 
követõen Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
felkérõ levelének megfelelõen a Heves Megyei Vadgazdál-
kodási Tanács 2014. március 4-én megtartotta alakuló ülé-
sét.   
 
A területi vadgazdálkodási tanács mûködése 
 
A területi vadgazdálkodási tanácsok (a továbbiakban: tanács) 
a Kormány területileg megbízott, véleményezõ, javaslattevõ, 
tanácsadó testületei, melyek a Kormány a vad védelmét és a 
fenntartható vadgazdálkodást érintõ kérdések megtárgyalá-
sához, a vadgazdálkodás széles körû társadalmi és tudomá-
nyos, szakmai megalapozása, valamint az állami tulajdonú 
vad védelméhez fûzõdõ érdekek közti összhang megteremté-
se érdekében hoz létre. A területi vadgazdálkodási tanács 
kiemelten fontos szerepet játszik a megyei vadgazdálkodási 
szakmapolitikai célok megfogalmazásában, a vadgazdálko-
dás, vadászati igazgatás és kutatás szakmai és érdekképvi-
seleti szervezetek vadászati ágazatot érintõ egységes me-
gyénkénti álláspontjának megformálásában. 
 
A tanácsban részt vesz a területi vadászati hatóság képvise-
letében három fõ; a területi erdészeti- és természetvédelmi 
hatóság képviseletében egy-egy fõ; a vadászat és vadgaz-
dálkodás területi érdekképviseleti, köztestületi szervezetei-
nek képviselõi, együttesen legfeljebb két fõ; a vadászat és 
vadgazdálkodás területi érdekképviseletének javaslata alap-
ján egy fõ, a természetvédelmi hatóság javaslata alapján 
egy fõ, a területi vadászati hatóság javaslata alapján három 
fõ megbízott szakember. 
 
A tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmények 
javaslatai alapján a vadgazdálkodásért felelõs miniszter kéri 
fel, megbízatásuk határozott idõre, három éves idõtartamra 
szól. A tanács tagjának tagsága megszûnik, amennyiben 
lemond, a miniszter felmenti, vagy a delegálásra jogosult 
szervezet vagy szervezetek új tagot delegálnak. A tanács a 
területi vadászati hatóság tagjai közül elnököt választ, míg a 
mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a területileg 
illetékes vadászati hatóság elnök által kijelölt kormánytiszt-
viselõje látja el. Az elnök és tagok tiszteletdíjat, költségtérí-
tést nem kapnak. 
A tanács üléseit az elnök hívja össze évente legalább egy 
alkalommal, illetve ha a tanács ülésének összehívását leg-
alább hat tag egyszerre kezdeményezi. A tanács ülésén, a 
tagokon túl, tanácskozási joggal részt vehet az, akit az elnök 
az ülésre meghív. A tanács a döntéseit egyszerû szótöbb-
séggel hozza meg, szavazategyenlõség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
 
A tanács feladatai 
 
A tanács feladata, hogy tevékenységével elõsegítse a vad-
gazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, 

hasznosításához fûzõdõ közérdek közötti területi összhang 
megteremtését, véleményt nyilvánítson a vadászati jog gya-
korlását, hasznosítását érintõ területi sajátosságú szakmai 
kérdésekben és megtárgyalja a területi vadgazdálkodást 
érintõ egyéb idõszerû kérdéseket. A tanács javaslatot tehet 
a vad és élõhelyének védelmével, a fenntartható gazdálko-
dással kapcsolatos tudományos kutatásokkal, a vadgazdál-
kodási képzéssel, továbbá a vad és élõhelyének védelmé-
vel, fenntartásával és kezelésével, valamint az ezekre vo-
natkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban. 
 
A Heves Megyei Vadgazdálkodási Tanács tagjai 2014-ben 
 
Elnök: Bocsi Csaba igazgató, Heves Megyei Kormányhiva-
tal Földmûvelésügyi Igazgatósága 
Titkár: Kovács István vadászati és halászati osztályvezetõ, 
Heves Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgató-
sága 
Bernáthné Szabó Gabriella természet- és tájvédelmi osz-
tályvezetõ, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Felügyelõség 
Dobre-Kecsmár Csaba vezérigazgató, Egererdõ Erdészeti 
Zrt. 
Magyar Dezsõ vadászati fõfelügyelõ, Heves Megyei Kor-
mányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága 
Mikó Károly erdõ-, vad- és halgazdálkodási osztályvezetõ, 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, elnök Farkasvölgy Va-
dásztársaság 
ifj. Nagy Károly vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottsági 
elnök, Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei 
Területi Szervezete 
Prezenszky János titkár, Országos Magyar Vadászkamara 
Heves Megyei Területi Szervezete; megyei fõvadász, Heves 
Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédõk 
Szövetsége; Országos Magyar Vadászkamara Oktatási 
Bizottság tagja 
Stoll László ügyintézõ � fõtanácsos, Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség 
Szabó Szilárd igazgató, Heves Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága 
Szabó Zsolt országgyûlési képviselõ; Hatvan város polgár-
mestere; vadgazdálkodási szakértõ 
Vágner Ákos igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 
A vadgazdálkodási tanács elmúlt idõszakban végzett 
tevékenysége 
 
A Heves Megyei Vadgazdálkodási Tanács a 2014. március 
4-i alakuló ülésén elfogadta az éves feladattervét, mely 
szerint az idei évben az apró- és nagyvadgazdálkodáshoz, 
az éves terv jóváhagyáshoz, szükség szerint a  vadgazdál-
kodási körzettervekhez, továbbá az új AKG programmal 
kapcsolatban az apróvad védelmi lehetõségekhez fogalmaz 
meg javaslattételt és véleményt. Szerepel a feladatok között 
továbbá a vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcso-
lódási pontjainak megtárgyalása, és a lehetséges együttmû-
ködési lehetõségek további mélyítése. Hosszas vita után, 
kiegészítésekkel elfogadta a Tanács a Nébih által tett nagy-
vadállomány-szabályozási javaslatokat. 
 
Eger, 2014. június 5. 
 

Bocsi Csaba 
igazgató 

Heves Megyei Kormányhivatal  
Földmûvelésügyi Igazgatósága 
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Novellapályázat 
 

Az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete novella író pályázatot hirdetett: " A természet csodái" címmel, általános iskola 
alsó- és felsõ tagozatos osztályokban tanuló diákok részére. Olyan fiatalokat kerestünk, akik nemcsak hogy szeretik a természetet, 
de a "tollforgatás" is a vérükben van.  

A pályázat célja, volt, hogy a fiatalok is elgondolkodjanak azon, mit jelent számukra az erdõ, az erdõben élõ állatok. Mit gondol-
nak miért jó egy kirándulás, egy séta, egy vadles az erdõben és mit éreznek, amikor közelebbi kapcsolatba kerülnek a természettel. 

TÉMA: A pályázat témája az erdõben élõ állatok, élõhelyük, kapcsolatuk egymással és a környezetükkel. Errõl bármilyen novel-
lát lehetett írni, természetesen a megadott címekkel. Mellékelten közzétesszük a beérkezett pályamûveket. 
 
Kis korcsoport I. helyezett: Nagy Réka 
 

Vadlesen 
Egy kellemes õszi estén elindultunk a családdal a bogácsi 

erdõbe, vadlesre. Gyakran szoktunk arrafelé sétálni, megtölteni 
az etetõket, õsszel terméseket, leveleket gyûjteni. Az idõ kel-
lemes volt, úgy terveztük, hogy napnyugtáig kint ülünk. 

A les az erdõ közepén volt egy gyalogút mellett. Zöld színû-
re volt lefestve, hogy ne lehessen észrevenni. Felmásztunk rá. 
Kényelmesen elhelyezkedtünk. Beszélgetni nem lehetett, sõt még 
suttogni sem, nehogy észrevegyenek minket az állatok, és elmene-
küljenek. Lenyitottuk az ablakát, ami a közeli szóróra nézett. 

Minden nyugodt volt, csak a szél zúgása és néhány madár 
éneklése törte meg a csendet. A legközelebbi fán harkály kopá-
csolására lettem figyelmes. Felfelé mászott a fa törzsén, és 
hernyókat keresett. Ilyen közelrõl még nem láttam fakopáncsot. 
Hirtelen elrepült, megzavarta egy õz, aki a szóróra jött enni. 
Egyedül volt, úgy láttuk, ünõ. A sót is nyalogatta az etetõbõl. 
Elõvettük a távcsövet, így még közelebb került. 

Õ sem eszegethetett zavartalanul, mert nemsokára csörte-
tés hallatszott. Olyan volt, mintha dobognának a bokrok között, 

és ágak is töredeznének. Pár perc múlva meg is jelent két koca 
tizenkét vörös színû vadmalaccal. Nagy lett a nyüzsgés a les 
elõtt. Vidáman eszegettek a kukoricából, szaglásztak az orruk-
kal, kutatták az ennivalót. Volt ott egy fa, amihez folyton oda-
dörzsölték magukat, hogy megvakarják a hátukat. A két koca 
nagyon figyelt rájuk, körülöttük járkáltak, és vigyázták õket. 
Amint egy kis zajt hallottak, morogtak. Nagyon féltették a 
kicsinyeiket, még az emberre is rátámadnának, ha bántja õket. 

Kezdett vak sötét lenni. A vaddisznók elmentek Az erdõ-
ben távolról hangokat hallottunk. Olyan volt, mintha az erdõ 
másik végébõl óriások kiabáltak volna. Akkor mondta apa, hogy 
most van a szarvasbõgés, és ezt halljuk. A bikák ilyenkor hívják 
egymást, majd megküzdenek a tehenekért. Apa megpróbálta 
közelebb csalogatni. Utánozta a hangját, az pedig válaszolt neki. 
Elõször nevettem rajta, de a hang egyre közelebbrõl hallatszott, 
és félelmetesebb is volt. Az egész erdõ belezengett a bõgésbe. 

Amikor abbamaradt a bõgés, hazaindultunk. Mindig na-
gyon szeretek az erdõben lenni, de ez a kirándulás különösen 
nagy élmény volt számomra. 

Nagy Réka 10 éves tanuló/ Egri Balassi Bálint Általános Iskola és elõkészítõ szakiskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája 
 
A novellapályázat nagy korcsoportjának elsõ helyezettje: Gál Rebeka Eger, Egri Balassi Bálint Általá-
nos Iskola és Elõkészítõ Szakiskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája 
 

Éjsötét tekintet 
 
Teliholdkor, a villámlás idején született. A világon vihar 

tombolt, fényes villanás szelte át a végtelen, sötét horizontot. 
Majd mennydörgés rázta fel a csendbe borult tájat. Akik látták 
ezt az égiháborút, mindnek a lelkében a rettegés szikrája lapult. 
Tartottak attól, amit nem ismertek, mert érezték, hogy valami 
rendkívüli történt, hogy jó vagy rossz? Azt nem tudták meg-
mondani, s talán épp ezért féltek. 

Azonban voltak olyanok, akiknek örömteli volt ez az éj-
szaka. Egy anya épp ezen az éjjelen adott életet gyermekeinek. 
Három fia született, az elsõ kettõnek barna haja, és szeme volt, 
de az utolsó sarj, mindenben kitûnt a többitõl. Különleges, 
fekete haja csillogott a hold fényében, ónix színû szemeibõl erõ 
sugárzott. 

Ahogy cseperedett felfelé, egyre jobban látszott, hogy 
mennyire különbözik testvéreitõl. Míg õk játszottak egymással 
addig õ a házuk mellett levõ erdõt járta, csak bolyongott a fák 
között. Hallgatta a madarak dalát, melyet szinte senki sem 
értett igazán. Elvezte a lágy szellõ simogatását, s azt is, ha 
éppen tombolni támadt kedve, mikor már alig volt rá remény, 
hogy a fákat ki nem dönti a dühös, vad szélorkán. Önmaga is 
olyan volt, mint a szél. Rejtélyes és megszelídíthetetlen, nem 
lehetett uralni, bármennyire is akarták ezt az emberek, nem 
tudta senki mit gondol, vagy mit érez. Nem hagyta, hogy kiis-
merjék, hogy úgy olvassanak benne, mint egy könyvben. 

Eletében, voltak jó és rossz pillanatok, boldog percek, de 
sajnos a szomorúságból, a magányból több jutott neki. Megta-

nulta, hogy milyen szeretni és elveszíteni vagy gyûlölni. Ha 
feldúlt volt, vagy a lelke üres volt a sok fájdalomtól akkor a 
rengetegbe menekült. Ez volt az õ menedéke, az otthona. Itt 
önmaga lehetett, nem kellett megjátszania magát, felvenni egy 
álarcot és mutatni, hogy minden rendben van. A növények 
félhomályában, levehette magáról a maszkot, melyet szinte 
egész életében viselt. Sokszor csak leheveredett a fûbe és csak 
nézte a zöld minden árnyalatában fénylõ leveleket. Mikor esett, 
akkor nyugodtan, szinte álomba merülve hallgatta az esõcsep-
pek ütemes, lágy dobolását. Szinte olyan volt, mint egy dal, 
melyet a természet játszik, azoknak, akik értik a nyelvüket. Sok 
embernek nem jelentett semmit, sokan utálták az esõt, a kinti 
világot. Mindenki más és más okokból, de valójában egyikük 
sem szerette, s ezzel elvesztegették az esélyüket. Hisz õk nem 
érthették, sosem érezhették azt, amit õ. Azt a nyugalmat, ami 
ilyenkor mindig átjárta, a békességet, a boldogságot, melyet 
egy-egy halk nesz, zene, vagy a csend okozott. 

Az állatok általában elkerülték, de mindig akadt egy-
kettõ, akik közelebb merészkedtek hozzá, s ennek nagyon 
örült. Szerette az élõlényeket, fõleg a farkasokat, hisz olyan 
gyönyörûek, egyszerre vadak és szelídek. Valamelyikük meg 
akar támadni, de van köztük olyan, aki szinte könyörög egy kis 
törõdésért. Sokan ezt nem foghatják fel, nem érthetik, hogy egy 
vadon élõ állat, hogy lehet ennyire kiéhezve a szeretetre. De 
pont ezért. Életük során keveset kapnak a törõdésbõl, s ezért 
szinte szomjazzák azt. Nincs biztonságos otthonuk, nem érez-
hetik azt a védelmet, amit mi akár csak egy ölelésbõl. Mégis 
kitartanak, küzdenek az életben maradásért, harcolnak a holna-
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pért, reménykednek egy jobb életben, bár tudják, hogy az szin-
te lehetetlen, hisz minden egyes nap fel kell kelniük és egy új 
csatát vívniuk, majd úgy alszanak el, hogy tudják, ennek talán 
sosem lesz vége, mégsem adják fel. Számtalan állat többet ér, 
mint némelyik ember. Különös világ ez a miénk. 

Mikor éjszaka felnéz az égre, látja a rengeteg fénylõ csil-
lagot. Az apró fényeket a fekete égbolton, mindegyik olyan 
apró, amilyennek õ is érzi magát. Nagyon kicsi, szinte láthatat-
lan az univerzumhoz képest. Azok a parányi fehér fények, 
mélyen elrejtve a sötét mélységben, ott vannak az égen, tündö-
kölnek, és azt súgják: �Ne add fel, amíg van remény!" S õ 
megígér nekik, vagy csak magának, hogy nem fogja. Végig fog 
menni az útján, felemelt fõvel, büszkén haladva majd az ösvé-
nyen, amely az élete, s ha el is ágazik valahol, ha keresztúthoz 
ér, a legjobb tudása szerint dönt majd, leküzdve minden félel-
mét, aggályát. Túllépve a kudarcokon, s törekedve arra, hogy 
egy új világot, egy jobb kort teremtsen magának, és azoknak, 
akik megérdemlik a szépet és a jót, akik eleget szenvedtek már 
a létezésük során. Vajon felnõtt már ehhez a feladathoz? 

Õ máshogy látja a világot, mint a legtöbben. Sokszor nem 
érti, mit miért tesznek a felnõttek. Annyi rossz dolgot cseleked-
tek már, pedig elkerülhették volna. Régen is az emberek közt 
háború dúlt, azért, mert más nemzetiségûek voltak, különbözött 
a vallásuk, a bõrszínük, volt olyan mikor azért öltek, hogy 
területet szerezzenek, hatalmat, vagy, csak mert nem akartak 
egyedül meghalni. Miért nem tudtak békében meglenni egymás 
mellett? Miért veszett oda annyi értékes ember? Az értelmetlen 
öldöklés miatt családok szakadtak szét, gyerekek maradtak 
árván, s aki túl is élte a harcot, örökre megsebzett maradt, a 
lelke már sosem lett olyan tiszta, mint azelõtt. Az elsõ világhá-
borúban körülbelül tíz millióan, a másodikban hatvan millióan 
haltak meg. Megérte? Õ úgy gondolja nem, de sajnos vannak 
olyanok, akik azt mondják, hogy áldozatot kell hozni. De mi-
lyen áron? A baj az, hogy rengetegen nem látják a különbséget 
jó és rossz között. Nem lehet mindent a �nagyobb jóért" felál-
dozni. �A cél nem mentesíti az eszközt szokták mondani, de 
sajnos ezt sokan elfelejtik. 

Ahogy idõsödött egyre jobban megtapasztalhatta a fel-
nõttkor hátrányait, látta az árnyoldalát, de nem riadt meg, nem 
változtatta meg. A világról alkotott képét sem rengette meg ez 
az �apró" változás. Ugyanúgy járta az erdõt, még mindig imád-
ta a növények friss illatát, a fák gyönyörû lombkoronáit, me-
lyeken átsütve a napfény, ezer színbe öltözteti a tájat. Szerette a 
végtelennek tûnõ, mélységig hatoló, selymes fûtengereket. 
Napokig elhallgatta volna az élõlények zenéjét, melyet még 
mindig értett. Jó lett volna, ha örökre ott maradhatna, a renge-
tegben maradva, elrejtõzve a világ elõl. De sajnos nem tehette, 
bármennyire is akarta, nem mehetett mindig oda ahova a szíve 
vágyott, nem tehetett meg mindent, s ez azért fájt neki. Fõleg, 
hogy miután a szülei meghaltak övé maradt a ház, és immár 
teljesen egyedül maradt. A két bátyja már rég elment a házból 
nem törõdtek vele, õ csak a felesleges harmadik volt mindig is. 
Kirekesztették, mert más volt. Bár már megszokta a magányt, 
sajnos az, hogy senkinek sem jelent semmit, sok szenvedést és 
álmatlan éjszakát okozott neki. Sajgott a szíve, hogy nem volt 
olyan ember, akit érdekelt volna, hogy él-e vagy hal. Úgy érez-
te végleg egyedül maradt. 

Mégsem adta fel, a remény még ott pislákolt valahol a 
lelkében. Felgyullasztotta a lényét, erõt adott, hogy küzdhes-
sen, azért, hogy megtalálhassa a helyét a világban. Hisz évek-
kel ezelõtt megfogadta, végig megy az ösvényen. Elkezdte újra 
járni az erdõt, segített az állatokon, s lassan de kezdett kimász-
ni a �gödörbõl" melybe észrevétlenül esett bele. Apránként, de 
helyrejött minden. Állatvédõ lett, s az élete értelmet nyert. És 
végre emberekkel is érintkezett! Bár nem lett velük olyan szo-
ros a kapcsolata, de már nem volt olyan magányos, már nem 
látta borúsan a dolgokat. Ezt a csatát megnyerte, de vajon a 
létezésének háborúját megfogja? Vajon diadalmaskodni fog a 

végén? Boldogan fog meghalni, vagy reményvesztetten, meg-
tört emberként? 

Nem félt a haláltól, miért is kellett volna? A halál min-
denhol ott van, ha akarjuk, ha nem. Halkan, de éberen kísér 
utunkon, várva, hogy elragadhasson. Sokan gondolják, hogy az 
elmúlás az egy szörnyû dolog, de valójában nem az. Sok min-
den lehet a vég. Van, mikor el kell menniük azoknak akiket, 
szeretünk, s ez fájdalmas. De ha az életünk egy kínszenvedés s 
a végén már alig bírunk harcolni, akkor szinte tárt karokkal 
fogadjuk végzetünket. Ez az élet rendje. Az ember megszüle-
tik, él, majd meghal. Nincs más lehetõség. Senki sem létezik 
örökké. Rengetegen hisznek abban, hogy van pokol és menny-
ország. 0 ezen nem elmélkedett hosszú perceken keresztül. 
Nem volt benne biztos, hogy mi jön a halál után. Talán egy új 
kaland kezdõdik? Vagy a bûnösök a pokolra, a jók meg a 
mennyországba jutnak? De lehet, hogy a vég után nincs semmi, 
csak a nagy feketeség. Nem lehet tudni. Senki sincs tisztában 
vele. Aki meg már ismeri a titkot, az nem képes elmondani. 0 
mindenesetre nem félt. Persze nem is akarta, hogy most rögtön 
vége legyen az életének, de nem irtózott attól, amit mások 
próbáltak elkerülni. Egyszerûen tudomásul vette, belenyugo-
dott, hogy egyszer õt is eléri a végzete. 

Az évek teltek, s ez már rajta is kezdett meglátszani, per-
sze még annyira nem, hisz még csak a harmincas éveiben járt. 
Egyre többet járt az erdõben, õzgidákkal játszott, farkasokat 
etetett, madarakkal énekelt. Minden szép és jó volt. Még min-
dig szívesen hallgatta az esõt, szerette a viharokat, mikor a 
villám átcikázott az égen majd nem sokkal késõbb mennydör-
gés hallatszott, s a fák hajlongtak a vad szélben. Recsegtek, 
ropogtak az ágak, az állatok menedéket kerestek, s ha találtak, 
jól elbújtak, bevackolták magukat az odvas fákba, vagy egy 
barlangba menekültek. Sajnos még így is maradtak akik, nem 
tudtak idõben rejtekhelyet találni. Azokat az állatokat õ vitte be 
a házba, élelmet és vizet adott nekik, s jól átmelegítette õket. 
Ezt õk bizalommal hálálták meg, s ez neki épp elég volt. Bol-
dog volt, hogy segítethetett rajtuk. 

Azonban mikor õsz felé járt az idõ, érezte, hogy egyre 
jobban gyengül. Még csak harmincnyolc éves volt, de már 
tudta, hogy nem sok van hátra neki. Így hát még többet volt 
kinn a szabadban, szinte már be sem ment a házába, csak ha 
szükséges volt. azt a rövid idõt, ami maradt neki, boldogan 
akarta eltölteni. Visszaemlékezett az életére, s úgy gondolta, 
nem mulasztott el semmit. Szép élete volt, szabad, s ez számí-
tott a legtöbbet. 

Ahogy a levelek elkezdtek hullani, beborítva a tájat gyö-
nyörû színekbe, eljött a nap, amikor már szinte alig volt ereje 
megmozdulni. De mégis felkelt az ágyból, be a fák közé. Mi-
kor már nem tudott két lábon menni, négykézláb ment tovább. 
Már nem volt messze a kedvenc helyétõl. A végén már kúszva 
érkezett oda, de sikerült. Még egyszer körülnézett, látta a 
lombkoronákat, a kedvenc növényeit, s észrevette a köré gyûlt 
állatokat is, akik szinte szomorúan néztek le rá. Mindannyian 
tudták, hogy mi fog történni, s ez elkeserítette õket. Eljöttek hát 
ide, hozzá, hogy leróják tiszteletüket neki, hogy megköszönjék 
azt a sok mindent, amit tett értük. S ez meghatotta õt. Hisz ez 
azt jelentette, hogy az állatoknak fontos, számít nekik, hogy él-
e vagy hal. Igen most már boldogan hal meg, hisz tudja, hogy 
valakiknek jelent valamit. Most már álomra hajthatja fejét, 
mert soha többé nem lesz egyedül, mert a természet a családja, 
s az sosem fogja cserbenhagyni, vagy elhagyni õt. 

Még utoljára körbenézett, majd lehunyta éjsötét tekintetét, 
s örökre eltávozott testébõl, azonban sosem halt meg igazán. 
Aki abba a rengetegbe tévedt, mind hallhatták, ahogy a mada-
rakkal énekel, láthattak egy ezüstös árnyat, amint a szarvasok-
kal játszik, a farkasokat simogatja, vagy csak sétál a fák között. 
De ami legjobban megragadt az emberekben az a szeme volt, 
mely olyan sok mindent mesélt. 
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A Rudolftanya varázsa 
 

A Rudolftanya  az Eger erdõ  ZRT. területén található a Mátra 
északi lejtõjén, Galyatetõ alatt, Mátraalmás magasságában. A Káro-
lyi család  építette az 1880-as évek végén, vadászház céljára. Az 
épület a fenyõ arborétum szélén helyezkedik el. Hatalmas 40-50 m-
es lucfenyõfák ölelésében. Az épületet Rudolf  keresztnevû építész 
tervezte és az építést is felügyelte. A grófi család 1944-ig használ-
ta,majd a háborút követõen állami tulajdonba került. Az állami 
erdészetek kialakítása folytán a funkciója is megváltozott: Erdész 
családok lakták, egészen a 60-as évek végéig. Az utolsó erdészcsa-
lád kiköltözése után az erdõgazdaság dolgozóinak nyújtott üdülési, 
pihenési lehetõséget, ill. üzemi rendezvények, majálisok és ritkán 
külföldi és hazai vadászok vadásztatása is történtek itt. Mivel az 
épület terjedelmileg elég nagy, 30-40 fõs szállóvendéget tud befo-
gadni, ezért állandó gondnokot kellett alkalmazni. Olyan személyt 
kellet erre a feladatra kiválasztani, aki az erdõgazdaság dolgozója, a 
vadászatban nagy tapasztalattal rendelkezik és ismeri az erdõt. A 
fenti feladat ellátására Zádor Oszkár erdészt, vadászt találták a leg-
alkalmasabbnak, aki elfogadta a felkérést 1967-ben. Zádor Oszkár 
1907-ban született Erdélyben. A család a Trianoni helyzet kialakulá-
sakor került az anyaországba. Az erdész szakiskolát Esztergomba 
végezte el. Az iskola elvégzése után 1929-1944-ig Szilvásváradon, 
gróf Pallavicini birtokán  erdész, vadász munkakörbe dolgozott. A 
ifjú erdész itt kitûnõ neveltetésben részesült, mely egész életét végig 
kísérte. Felnõtté válása idejére kívül-belül igazi arisztokratává vált. 
Idõs korában is megtartotta gondos küllemét, eleganciáját, választé-
kosságát, udvariasságát. Nem beszélt soha emelt hangon, egész 
életét alázat, tisztesség,egyenes,becsületes élet jellemezte. Én 1980. 
nyarán találkoztam vele elõször. Erdõgazdasági dolgozóként kaptam 
lehetõséget pár napi pihenésre a Rudolftanyán. Megérkezésemkor 
ott állt elõttem egy szálfa termetû, acélos tekintetû, ápolt öltözetû, 
nagyon megnyerõ, szakálas  vadász ember, aki elébem jött. Kezet 
fogtunk és bemutatkoztunk. Néhány mondat után bevezetett az 
épületbe. Megmutatta a szálláshelyem és elment a dolgára. Hozzá-
láttam a holmim kipakolásához és egész idõ alatt azt találgattam, 
hogy miféle ember lehet, aki fogadott. Milyen élete lehetett: biztos, 
hogy nem egy egyszerû lény. Reménykedtem, hogy majd kiderül 
amíg itt leszek. Néhány óra elteltével kopogtak az ajtómon és belé-
pett az elõbbi úr. Elnézést kért, megkérdezte, hogy van-e valamire 
szükségem és megfelel-e a szálláshely. Megköszönve a kedvességét 
mondtam, hogy minden rendben van. Láttam,hogy még akar vala-
mit mondani. Kis tétovázás után elõállt azzal a kéréssel, hogy men-
jek ki a társalgóba, mert itt az a szokás, hogy az új vendégek belé-
põként együtt elfogyasztanak egy-egy kupica pálinkát. A társalgó-
ban néhány új vendég foglalt helyet az asztalnál. Elõttük egy-egy 
kupica pálinka. A gondnok úr az asztal végéhez állt és  köszöntött 
mindenkit. A köszöntõ után kiittuk az italt és folytatta mondandóját. 
Bemutatkozott, hogy õt Zádor Oszkárnak hívják, de a vendégeknek 
csak Oszkár bácsi. Innentõl kezdve õ az életemben a nagy tisztelet-
nek örvendõ Oszkár bácsi lett. Megkaptuk a házirendre vonatkozó 
utasítást. Késõ estig beszélgettünk, ismerkedtünk, majd a fáradtab-
bak elmentek aludni. Ketten maradtunk Oszkár bácsival. Mivel egy 
cégnél dolgoztunk,volt közös témánk a szakmával kapcsolatban,így 
azt ajánlotta, hogy igyuk meg a pertut. Életem legnagyobb kitünteté-
se volt. Elköszönéskor felajánlotta, hogy reggel korán menjük fel a 
hársfai bércre, vadlesre. Reggel Oszkár bácsi ébresztett, majd rövid 
készülõdés után indultunk gyalog a megbeszélt helyre. Mire felér-
tünk kivilágosodott. Elfoglaltuk a leshelyet. Alattunk tarra vágott 
erdõ terült el, fiatal újulattal. Nem sokáig kellett várni, hogy megje-
lenjenek az elsõ vadak. Három õz szedegetett és haladt keresztül a 
vágáson. Nem sokkal késõbb szarvasok  jöttek, egy idõsebb tehén a 
borjával. Szép reggelünk volt. Megelégedve mentünk be a 
Rudolftanyára. Mint minden jónak ennek a felhõtlen boldogságnak 

is vége lett, indulnom kellett haza. Elköszönésemkor megígértem 
Oszkár bácsinak, hogy gyakran meg fogom látogatni. Az ígéretem-
hez híven, attól kezdve, minden hónapban legalább kettõ hétvégét 
nála töltöttem. Ebben az évben a karácsonyt és a szilvesztert is a 
Rudolftanyán töltöttem. Ekkor találkoztam Oszkár bácsi barátaival, 
akik  ugyancsak ott karácsonyoztak: Nagy Miklóssal és feleségével, 
Bak Sándorral és feleségével, Borbála Ferenccel és feleségével, 
Lonkai Istvánnal és feleségével. Nagyon jó baráti kapcsolat alakult 
ki közöttünk,10 évig minden karácsonyt együtt töltöttünk a 
Rudolftanyán. Oszkár bácsi a jó hangulatot hegedûjátékával fokozta. 
Sajnos 1990. június 10-én elvesztettük a példaképünket, 83 éves 
korában elhunyt Oszkár bácsi. A temetésén megfogadtuk, hogy 
együtt maradunk és minden évben tavasszal-õsszel összejövünk a 
Rudolftanyán, tovább visszük a Zádori örökséget. Ápoljuk, gondoz-
zuk, tovább adjuk az utókornak mind azt  az értéket, vadászatban, 
emberi magatartásban, amit tõle kaptunk. Nagyon hiányzik közü-
lünk. Többet érdemelt volna, nagyobb megbecsülést, elismerést, 
mint amit életében kapott. Késõ ébredtek azok, akik már elõbb 
tehettek volna, késõi kárpótlás a Heves Megyei Kamara által alapí-
tott  Zádor-díj. Amint említettem megalapítottuk a Zádor Oszkár 
Hagyományõrzõ Baráti Kört. Tagjai a fent említetteken kívül: Szalai 
Gábor és felesége, Baczia Ilona és Balázs József. Azért, hogy ismét 
közöttünk legyen, elkészítettem fából a képen látható szobrát, me-
lyet ez év május 23-án avattunk fel a Rudolftanyán, nagy meglepe-
tést okozva társaimnak. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Oszkár  bá-
csival vadászhattam 10 évig. Megtanított a nagyvad vadászat legap-
rólékosabb mozzanataira, a vadászember általános viselkedésére, 
vadászaton és azon kívül a mindennapi életben. Gyakran hangsú-
lyozta, hogy a vadászember ne legyen hivalkodó öltözeté-
ben,viselkedésében,ne legyen dicsekvõ. Alázattal legyen vadásztár-
sai és a vad iránt. Jó lenne, ha ebbéli hagyatékát megbecsülnék azok 
is, akik személyesen nem ismerték õt. 

Balázs  József 
vadász, fafaragó 

Baráti kör szervezõje 
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és felesége, Borbára Ferenc és felesége (Zádor Oszkár lánya), 

Lankai István és felesége 
Guggol: Baczai Ilona és Balázs József 

 
 

A szajlai kettõ 
Úgy látszik, hogy a rengeteg élmény sorában, aminek részese 
voltam a vadászataim alatt, húsz évenként ismétlõdik meg egy-
egy olyan év, amely az események gazdag tárháza mellett kivá-
ló trófeákhoz is hozzá segít a gondviselés. Ilyen volt az 1986-
os és az ominózus 2006-os esztendõ, aminek nagy élményeirõl 
most számolok be. 
Július 4.-nek hajnalán találkoztunk Recsken a vadászmesterrel 
és V. Gyula vadásztársammal, abból a célból, hogy a közelgõ 
Palócnapra, a társaságunk fõzõcskéjéhez egy-két vaddisznósül-
dõt tudjunk biztosítani. Nagy a szárazság, páramentes a hajnal, 
két autóval megyünk a helyszínre � kollégáim a Vágás-Réztetõ 
nevû területrészeken várják a visszaváltó vadat. Én pedig a kis 
zöld Suzukival autózok az Ószajla alatti búza és tritikálé táb-
lákhoz, amelynek kalászait eszi már a disznó keményen. Vala-
melyik nap is láttam benne anyakocát öt malacával, de sajnos 
lövéshez nem jutottam � a kocát nem akartam lõni, a malacok-
ra pedig nem tudtam. 
A derengõ hajnalban jön szemben velem valami az úton, még 
nem ismerem fel teljesen, csak amikor közelebb ér, látom, 
hogy egy ismerõs roma, megy a közeli kõbányába dolgozni, 
így hajnalok hajnalán, még meg akarja nézni az általa jól is-
mert gombázó helyeket, hogy van-e valamilyen vargánya. 
Szóba elegyedünk, érdeklõdöm a gombázás felõl. 
Valamennyi van � kapom a választ, de maga ne azzal törõdjön, 
hanem Ószajla alatt ott áll a búzában egy hatalmas disznó, 
biztos ott találja még. Tessék igyekezni! 
Találkozok még egy cigányasszonnyal is - köszönök neki il-
lendõen - ez jó jel a vadászat elõtt, különösen akkor, ha szép és 
fiatal is az asszony, ez nem az, de attól még a szerencsémet 
meghozhatja. Nagy reményekkel folytatom az utam tovább. 
Már a Rácfalunál járok, nem sokára megállok egy nagy kö-
kénybokor takarásában, ahol az út kétfelé válik: Ószajla és a 
kõbánya irányába. 
A kocsi ajtaját nyitva hagyom, feleslegesen nem csapok zajt, 
de izgalmamban benne hagyom a sluszkulcsot és rajta felejtem 
a világítást is. A puskát betöltöm és kézben tartva indulok 
Ószajla felé. A falu utolsó házáig alig háromszáz méter a távol-
ság, már látom is a nagy disznót � valóban �zongora� nagysá-
gú, csak engedjen még közelebb, csikorog a talpam alatt az 
apró útburkoló kõ � próbálok vigyázni lépteimmel. A távolság 
egyre fogy, a puskát kibiztosítom, de próbálok még közelebb 
menni, izgalmamat már nem lehet leírni � a disznó nagyon 

nagy, talán még nagyobbat mutat, mert a tábla szélén alacso-
nyabb a búza � éppen csak a négy lábát takarja. A falu szélétõl 
mintegy 50 méterre lehet, fejjel a domb felé áll, arra akar visz-
szaváltani az õsanyjához, az erdõ mélyére, gondolom, a Tarna 
felé nem indul rálövés esetén sem.  Tovább már nem tudok és 
nem is akarok menni, a távolság kb. 25 méter! Gondos célzás 
után fültövön lövöm, csak úgy szabadkézbõl, nincs is mire 
támasztani. A nagy test eldõl, mint a zsák, nem mozdul többet. 
Nagy sóhaj hagyja el a mellemet, megnézem a mobiltelefont, 5 
óra 15 perc van. 
Megyek a zsákmányomhoz, az agyarak szépek, törésmentesek, 
a búza takarja valamennyire a kant, én pedig segítségért indu-
lok vadásztársaimhoz. A Vahalcsik erdõnél belefutok egy kon-
da disznóba � anyakoca szépen fejlett malacaival � a malacok 
vannak már vagy 15 kilósak. Ekkor már háromnegyed hat van, 
a nap magasan jár az égen. Lövésre nem is gondolok, örülök a 
találkozásnak, élmény ez így is a javából 
Most már gyorsan haladnak a dolgok. V. Gyula a Samurai 
csõrlõjével kihúzza a disznót a búzából a kövesútra. Gyorsa 
kizsigerelem, vadrácsra kerül a kan, jól megkötjük, le ne essen 
menetközben, nehogy az agyarak megsérüljenek. A vadász-
mesternél gondosan leveszem az állkapcsokat és a vad leadása 
után az agyarak kifõzése következik.  
Nem gyerek már a kan, az agyarak könnyen kicsúsznak az alsó 
állkapocsból, visszahelyezem õket a forró, zsíros vízbe, megvá-
rom a fõzõvíz lehûlését a regula szerint, majd az agyarak méré-
se következik. Az egyik nagyagyar 22,2, a másik pedig 23,8 
cm. Mind a négy agyar sérülésmentes, ép, szép elszínezõdéssel. 
Trófeabírálatkor 119,75 IP-re értékelték, ezüstérmet kapott, 
0,25 ponttal maradt el az aranyéremtõl, de ez semmit nem von 
le számomra a trófea értékébõl � fõleg pedig az átélt élmény-
bõl. 
 
És most következik a második történet, amely méltó párja az 
elsõnek. 
Szeptember 26-án indultunk B. István vadásztársammal a Bátri 
határra és a Csipkés, Peres területrészre esti cserkelésre és 
lesre. Nálunk az Északi �Mátrában ez a bõgés fõ ideje, normál 
idõjárás esetén. Most is így volt, ezen a viszonylag meleg kora 
õszi estén. A jobb csípõmbe beleállt a köszvény, ezért csak 
lassan tudtam gyalogolni, meg-megállva. Istvánt leállítottam 
egy régi jó váltóhelyen, még nem régen vettük fel tagnak, nem 
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mertem olyan helyre küldeni, ahol még nem járt. Én pedig a P. 
László által készített �totemoszlopok� alá igyekeztem, a Cse-
ri� tanyától feljövõ bükkfás nagy gödör végére. A köszvény 
miatt meg-megállva lassan haladtam a kiszemelt célom felé.  
Egyszer, amikor pihenve visszafelé néztem, látom ám, hogy 
egy nagy sötét színû bika tolja ki magát az aranyosi területrõl 
és lassan halad a szálerdõ irányába a Csipkésen keresztül. Lö-
vésrõl szó sem lehetett, a távolság is elég nagy volt, támasztási 
lehetõség semmi, szabadkézbõl pedig Istenkísértés lett volna 
rálõni. 
Az agancsa nagy terpesztésû.. 5 kg feletti volt.  Lassan eltûnt a 
szemem elõl. Bõgés innen is, onnan is hallatszott, legalább tíz 
helyrõl - igen jó helyen álltam, közel a hármashatárhoz, ahol a 
rozsnokiakkal és a hevesaranyosiakkal vagyunk szomszédság-
ban. 
Mivel nem mozdult semmi, a kollégámmal összetalálkozva 
másik helyre indultunk. Tegnap N. Feri vadásztársamtól kap-
tam egy fülest,  hogy a Kishegyen jól bõgött egy mélyhangú 
bika az este. Ide igyekeztünk, mondom Pistának, hogy a szajlai 
beírás után, még sötétedés elõtt odaérkezhetünk a helyszínre.  
Így is történt, de már ott a faluvégén megálltam a tájékozódás 
végett hallgatózni, ahol a nyáron a nagy kant lõttem. Annak 
rendje módja szerint meg is szólalt az én bikám igen erõtelje-
sen.  A Peceg-pallagról válaszoltak neki, az egy igen mély 
hangú bika volt.  Az én bikám hangját már közelebbrõl hallot-
tuk � felvette az irányt és a Peceg-pallag  felé tartott. Mondom 
a Pistának, hogy ennek fele sem tréfa, próbáljuk meg a bika 
útját a feltételezett haladási irányban elállni. A gondolatot tett 
követte, rövid idõn belül már a Károlyi és a Hosszúk közötti 
dûlõnél vártuk a bikát. Jött is az, mintha zsinóron húzták volna, 
bõgve közeledett, érzõdött, hogy ereje teljében van. A Tarnán 
túl is egy helyrõl bõgött a bika, nem mozdult, amióta meghal-
lottuk a hangját, nyilván csapatbika, tehenekkel van. Közben az 
én bikám kiért az erdõbõl és egy lekaszálatlan õsgazoson jött 
keresztül, hallottuk, hogy ropog-törik a gaz a lábai alatt. A 
puskát kézbe véve vártam, hogy kilépjen a lekaszált rétre. Ez 
hamarosan megtörtént, látom, hogy nagy koronás agancsot 
hord a fején. Rövid célzás után kb. 60 méterrõl lõttem. A be-
csapódást mindketten jól hallottuk. A bika sarkon fordult és 
hamarosan eltûnt a szemünk elõl. Közben teljesen besötétedett, 
hallottuk még egy darabig a bikát menni, de ezután néma csend 
lett 
A keresõlámpát elõvéve kevés vért találtam a lekaszált réten, 
ezután a rövid vizuális keresést abbahagytam, majd itt leszek 
virradatra és akkor sokkal könnyebb lesz megkeresni. Nehéz 
alvás után még sötétben a rálövés helyére értem. Megvártam a 
virradatot, megkerestem a vérnyomot és � sajnos rossz irányba 
� indultam, még vagy három helyen találtam igen kevés vért, 
aztán semmit. 
Keresés közben jött N. József vadászmestertõl a telefon, men-
jek már azonnal a Búzás-völgyi tó halõrházához, ahol már 
várnak az Epres középsõ lesen az elnökünk F. János lõtt egy jó 

bikát, segítsek már nekik. Fájó szívvel hagytam abba az után 
keresést, és hamar a halõrházhoz értem. Onnan már vittek is az 
Epresbe terepjáróval, a gratuláció után sebesen kizsigereltem a 
bikát, majd azonnal vitettem magam vissza. Az elnök bikája 
szép, legalább 7 kg-os agancssúlyú, duplavillás koronájú, ha-
talmas testû állat volt. 
Gyorsan a helyszínre értem, ekkorra a vadászmesterünk már 
Sz. Elek vadásztársamat küldte a keresésben segítségemre. 
Attól tartottam, amíg odavoltam, nehogy valaki megtalálja a 
szarvasomat és nehogy elvigyék a trófeát. 
De minden jóra fordult, rövid keresés után a bikám mellett 
álltunk, a rálövés helyétõl kb. 70 méterre feküdt légvonalban. 
Visszanyomoztam a rálövés helyéig a tanulság végett. Össze-
sen mintegy 200 métert tett meg a bikám kifli alakban és a 
belövés oldalán feküdt, mint mindig, ha nem marad tûzben a 
vad. A lövésem kissé magasra sikerült, ezért nem találtam csak 
kevés vért. Végre itt térdelek az ez idáig legnagyobb agancsú 
bikám mellett. Hatalmas testû, sovány bika, agancsa pedig 
különösen szép: a viszonylag rövid száron hosszú, erõs ágak 
vannak, színe sötétbarna, gyöngyözése kitûnõ. 
Az egyik száron hat, a másikon nyolc ág van, így jégág nélküli 
páratlan 16-os a trófea. Elek segítségével zsigerelek, majd a 
fejet leválasztom a törzsrõl és a kocsihoz visszük. 
N. Laci jön bevinni a bikát egy rendszám nélküli utánfutóval 
Recskre � köszönet érte � majd az én zöld Suzukim után 
akasztjuk. �Egy életem, egy halálom, szerencsét próbálok�, 
mármint abban a vonatkozásban, hogy nincs az utánfutón mû-
szaki, de hát a szükség törvényt bont (pedig egyszer erre már 
ráfizettem, megfogtak a rendõrök Recsken, amikor egy nagy 
kant vittem be leadni, tízezer volt a �fuvardíj� akkor). Ráadásul 
nem mûködik a recski vadátvevõ, így irány a 24-es fõúton 
Parádóhutára. 
Nincs otthon a vadátvevõ (egyébként kolléga) így magam bir-
kózok a köszvényes csípõmmel a nagy test hûtõkamrába raká-
sával. Odatolatok, amennyire bírok és kezdõdik a küzdelem. 
Lassan magamnak �csále-hopp�-ot (hó-rukk) vezényelve lépés-
rõl lépésre behúzom a bikát a legalább 30cm magas padlószin-
tû hûtõkamrába. A teljesítmény nem rossz, a bika méréskor 
171 kg-ot mutat. Délután kissé megfáradva nekilátok a trófea 
lefõzéséhez. Nem szaporítom tovább a szót, a lefõzés után az 
agancs súlya 7,34 kg, a trófeabírálatkor bronzérmes minõsítést 
kapott.  
A bika és a kan elejtésének helye légvonalban nem több, mint 
ötszáz méter.  
Jönnek a trófeákat megnézni sokan, az irigy és az igazi vadász-
társak. 
 
Hát így alakult a számomra a 2006-os vadászév, nem akármi-
lyen eredménnyel. 
 

Barták Imre 
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