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 VADÁSZJeGY éRVénYeSÍTéS 

Felhívom a Tisztelt Vadásztársak figyelmét, hogy a va-
dászjegy érvényesítés rendje 2017-ben az alábbiak sze-
rint alakul:

A 2016/2017. évi vadászjegyek a vadászati év végéig, 
2017. február 28-ig érvényesek. Március 1-én már ren-
delkezni kell a 2017/2018.évi vadászjeggyel, mivel 
érvényes vadászjegy nélkül vadászfegyver nem tartható.

A vadászjegy érvényesítés 2017. január 9-én (hét-
főn) kezdődik.

Ügyfélfogadás a vadászjegy érvényesítés ügyé-
ben:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8-14 óráig
Pénteken a vadászjegy kiadása szünetel!
egyéni vadászjegy érvényesítés:
Szükséges dokumentumok: 2016/2017. évi vadász-

jegy, 2016/2017. évi egyéni lőjegyzék, fegyvertartási en-
gedély, személyi igazolvány.

Csoportos vadászjegy érvényesítés:
A csoportos vadászjegy kiváltás januárban történik, 

melyhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 
+36 (36) 517-123-as telefonszámon.  /időpont egyezte-
tés 2017. január 9-től/

Szükséges dokumentumok: névsor, amelyben fel 
kell tüntetni az esetleges változásokat (tagokat, a kilépő-
ket, az elhalálozást, más megyébe költözést szükséges 
feltüntetni./, illetve azokat külön, akik emeltdíjas bizto-
sítást szeretnének kötni! Érvényesíteni csak az aktuális 
névsorral és fegyvertartási engedélyekkel lehet.

A vadászjegy érvényesítés díja: Az állami vadász-
jegy ára a hatályos rendeletben foglalt összeg lesz, 
amelyről a honlapon fogjuk tájékoztatni a vadászokat. 
(jelenleg ez 10.000 Forint)

A kamarai tagdíj 4.000 Ft, 70 éven felüli vadászok-
nak kamarai tagdíjat nem kell fizetni.

Az alapdíjas biztosítás 1.000 Ft-ba, az emeltdíjas biz-
tosítás 2.000 Ft-ba kerül.

Elveszett vadászjegy, vagy lőjegyzék pótlása 5.000 Ft 
(kivétel a rendőrségi jegyzőkönyv).

Új vadászjegy megszerzéséhez szükséges doku-
mentumok: állami vadászvizsga bizonyítvány, akik tan-
folyamra jártak azoknak a tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya.

Vadászjegy érvényesítéskor a vadászok 2017. évi va-
dászévkönyvet és holdnaptárt kapnak ajándékba. 

Az ünnepekben az ügyfélfogadási idő az alábbiak 
szerint módosul:

2016. december 19-23. között és 2016. január 2-6. kö-
zött az ügyfélfogadás 9-12 óráig tart.

2016. december 27- 30. között az ügyfélfogadás szü-
netel, az iroda zárva tart.

Soron kívüli ügyintézés esetén egyeztetni lehet a +36 
(30) 445-6087-es telefonszámon.

2016. december 5.

 Kovács István János
 titkár
 OMVK Heves Megyei Területi Szervezete

 TiSZTeLT VADÁSZTÁRSAk, VADÁSZBARÁTAiM! 

Ismét eltelt egy hosszú év, mely sok munkával, változásokkal és megújulással volt teli. Vannak olyan vadászterületek, 
melyek sorsa eldőlt az elkövetkező 20 évre, és sajnos vannak olyanok is, akiknek jelenleg még bizonytalan a jövője. 
Köszönet illeti azt a több száz vadásztársamat, akik időt és fáradságot nem nézve véghez vitték a vadászterület ki-
alakításával járó procedúrát. Az elkövetkező évek még erősebb összefogásra, innovatív módszerek bevezetésére, sok 
esetben nagyobb anyagi áldozatvállalásra kötelez minket ahhoz, hogy a vadgazdálkodás területén eredményesebb 
munkát végezhessünk és vadásztársaink, magunk részére nagyobb vadászsikereket tudjunk biztosítani. Megyénk-
ben is jelentősen terjedő ragadozók / pl: aranysakál, farkas / jelenléte nem könnyíti feladatainkat, de a változásokkal 
együtt kell élnünk, megoldásokat kell találnunk.

Ezért kérem minden Vadásztársamat arra, hogy lehetőségéhez képest segítse elképzeléseink megvalósítását, hi-
szen gyermekeink, unokáink részére szeretnénk megőrizni legalább a mostani szinten a minket körülvevő élővilá-
gunkat.

EhhEz kívánok jó EgészségEt, Boldog karácsonyt és vadászsikErEkBEn gazdag Új évEt!
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 JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS  

Ígéretemhez híven szeretném tájékoztatni a Tisztelt Vadász-
társakat a vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint 
a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 2017. január 1-én hatályba lépő módosításairól, továb-
bá az időközben életbe lépő egyéb jogszabályi változások-
ról. Kiemelendő ezek közül a vadászkamarai törvény mó-
dosítása, ami több hangsúlyos pontban is megváltoztatja 
működésünket. Természetesen a változásokról folyamato-
san tájékoztatást nyújtottunk, nyújtunk az www.omvk.hu 
honlapon, és a Heves megyei szervezet a  www.hevesi-va-
dasz.hu honlapján is.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZkAMARÁRÓL SZÓLÓ 1997. 
éVi XLVi. TöRVénY MÓDOSÍTÁSAi
•	 2017. január 1-től kötelezővé válik a vadászok számára a va-

dászkamarai tagság, a vadászjegy kizárólag a kamarai tag-
sági jogviszonnyal rendelkező vadász számára állítható ki és 
érvényesíthető. Aki nem tagja a szervezetnek, de rendelkezik 
ekkor érvényes vadászjeggyel a törvény hatályba lépésétől 
számított 30 napon belül be kell adnia a tagfelvételi kérelmét. 
Egyébként Heves megyében eddig is valamennyi vadász tagja 
volt a vadászkamarának (ezúton is köszönjük!), és a hivatásos 
vadászok részére pedig eddig is kötelező volt a kamarai tag-
ság.

•	 A külföldieknek kiállított vadászati engedélyek kiadását a va-
dászkamara átveszi a vadászati hatóságtól 2017. március 1-től. 
A vadászati engedélyekből befolyó díj a vadászkamara bevé-
telét fogja képezni.

•	 Az állami vadászjegyekből befolyó igazgatási szolgáltatási díj tel-
jes összege a kamarát illleti majd, az eddigi 50 %-kkal szemben.

A VTV. 2017. JAnuÁR 1-én HATÁLYBA Lépő VÁLTOZÁSAi
•	 A vadászterületen vadászati, vadgazdálkodási létesítmé-

nyek létesítése
Vadászterületen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény a 

föld használójának előzetes hozzájárulásával létesíthető, vé-
dett természeti területen a természetvédelmi hatóság, illetve 
a honvédelemi vagyonkezelésében lévő területen a katonai 
hatóság engedélyével.

Ha a vadászterületen korábban létesített létesítmények, 
berendezések tulajdonjogának, illetve használatának kérdé-
sében a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáig nem jön 
létre megállapodás, a létesítmények, berendezések létesítő-
je a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint megtérítési 
igénnyel léphet fel a vadászatra jogosulttal szemben. 

A vadászterületen a vad mozgását befolyásoló, tartós tele-
pítésű kerítés a vadászatra jogosult hozzájárulásával, és a va-
dászati hatóság engedélyével létesíthető.

•	 A vadgazdálkodási üzemterv
A tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől szá-

mított három hónapon belül a tájegységi fővadász elkészíti a 
vadászatra jogosult részére a vadgazdálkodási üzemtervre vo-
natkozó javaslatát. A vadászatra jogosult a tájegységi vadgaz-
dálkodási terv hatálybalépésétől számított hat hónapon belül 
jóváhagyásra benyújtja a vadászati hatóság részére a vadász-
területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemtervet. A vadgaz-
dálkodási üzemterv elkészítése során figyelemmel kell lenni 
a vadászterületen élő vadfajok genetikai értékének megőrzé-
sére, a vadállomány egyedsűrűségének megnövekedéséből 
eredő károk megelőzésére, és a környezetével egyensúlyban 
élő egyedsűrűségű vadállomány tartamos hasznosítására. Az 
üzemtervet és az üzemterv szerinti szakszerű vadgazdálko-
dást a vadászati hatóság

a tájegységi fővadász szakvéleményének figyelem-
bevételével a tájegységi vadgazdálkodási terv módosításakor, 
illetve ha az élőhely állapotában, a vadászterületen vagy a 
vadállományban bekövetkezett változás ezt indokolja kére-
lemre vagy hivatalból, de legalább hétévenként felülvizsgálja, 
és szükség esetén dönt a vadgazdálkodási üzemterv módosí-
tásáról.

•	 Az éves vadgazdálkodási terv
A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján 

köteles a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét elkészíte-
ni és azt legalább a tárgyév február hónapjának tizenötödik 
napjáig a vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújta-
ni. Most már tartalmaznia kell a ragadozó vadfajok gyérítésé-
nek végrehajtási tervszámait, eszközeit és ütemezését.

•	 A tájegységi fővadász
A vadgazdálkodásért felelős miniszter a fenntartható és 

szakszerű vadgazdálkodással és vadvédelemmel összefüggő 
feladatokat tájegységenként tájegységi fővadászok útján látja 
el.

A VTV. 2017. MÁRCiuS 1-én HATÁLYBA Lépő VÁLTOZÁSAi
•	 A vadgazdálkodásra jelentős kihatással bíró változások fognak 

életbe lépni a jövő vadászati év kezdetétől. Terjedelmi korlá-
tok miatt ezekről csak a következő lapszámban számolunk be, 
de felhívom a figyelmet, hogy még március előtt közreadunk 
ezzel kapcsolatban a honlapunkon egy részletes tájékoztató 
anyagot. 

•	 A legmélyrehatóbb változások a haszonbérlettel kapcsolato-
san, hivatásos vadász alkalmazásában, a trófeabírálatban, a 
vadkár megelőzés szabályozásában és a vadkár pénzügyi fe-
dezetével kapcsolatosan lesznek.

A 2016 évi Magyar Közlöny 188. számában, december 2-án je-
lentek meg a Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a föld-
művelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről. Ebben a rendelet a Kormány vadászati hatóságként 
a minisztert, a NÉBIH-et, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a me-
gyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki. elsőfokú vadászati 
hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  
vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti já-
rási hivatal jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen, tehát 
Heves megyében ez a hivatal az egri Járási Hivatal lesz. A  terü-
leti vadászati hatóság döntéseivel kapcsolatban a  másodfokon 
eljáró vadászati hatóság a   pest Megyei kormányhivatal. A 
kormányrendelet által meghatározott ügyekben elsőfokú vadá-
szati hatóságkét a miniszter, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal 
fog eljárni. A változások 2017. január 1-én fognak hatályba lépni.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren-
delet 2016. december 1-étől hatályba lépő változása szabályozta 
az elöltöltős fegyverek használatára vonatkozó szabályokat.

Továbbra is él a civil szervezeteknek adott jogszabályi haladék 
arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
meghatározott alapszabály módosítást végrehajtsák. Azok a szer-
vezetek, akik ezt nem tették meg, 2017. március 15-ig pótolhatják.  

Itt szeretném ismételten felhívni a Tisztelt Vadásztársak és Olva-
sók figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi előírásokról tájékozód-
hatnak a weboldalakon, hivatalos jogszabálykereső honlapokon 
(pl. ingyenes a www.njt.hu , a Magyar Közlöny honlapja http://
magyarkozlony.hu ), illetve a hivatalos szerveknél, hatóságoknál, 
érdekképviseleti szerveknél. 

 kovács istván János
 titkár
 OMVK Heves Megyei területi Szervezete
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A TÁJeGYSéGi főVADÁSZ
Az utóbbi hetekben-hónapokban egyre többször témaként merül fel a 
vadászokkal, vadgazdálkodókkal kapcsolatos beszélgetések során a tájegy-
ségi fővadász személye, szerepe, feladata. Lapzártakor mondhatni finisébe 
ér ez a kérdés, mert szerepére, feladatára mára a jogszabályok megadták a 
választ, míg személyének kiválasztása jelenleg pályáztatási rendszer kere-
tében folyamatban van és vélhetőleg mire a kedves olvasó e sorokat szemléli 
már meg fog születni a döntés arról, hogy kik lesznek a Heves megyét érintő 
három vadgazdálkodási tájegység fővadászai. Nézzük hát sorban a tájegységi 
vadgazdálkodás elemeit!

A tájegységi rendszer létrehozásának és a nagyobb állami szerepválla-
lásnak szükségességét leginkább az Országgyűlés elé benyújtott (és általa el 
is fogadott) T/6955. számú törvényjavaslat általános indokolása tartalmazza, 
melyből idézem az ide vágó sorokat: 

„A törvényjavaslat sarokköve, hogy a természeti és ökológiai adottságokhoz 
alkalmazkodó tájegységi vadgazdálkodási szemlélet bevezetésén keresztül, stabil 
gazdálkodási keretek megteremtésével választ adjon az ágazat egy vadászatra 
jogosult szintjén kezelhetetlen kérdéseire. A tájegységi vadgazdálkodási rendszer 
működtetését az előterjesztő – figyelemmel a társadalmi igényekre – kizárólag ál-
lami szerepvállalással tartja kivitelezhetőnek, melynek következtében a vadgaz-
dálkodásért felelős minisztérium szervezeti rendszerébe integrált szakirányítói 
rendszer kiépítésére, tájegységi fővadászi rendszer kialakítására van szükség. … 

… A törvényjavaslat további fontosabb törekvése, hogy a vadgazdálkodás 
szakmai hátterét megerősítse, és a vadászatra jogosultak munkájában a jelenle-
ginél magasabb szakmai követelményrendszert támasszon. Ehhez a tájegységi 
vadgazdálkodáson keresztül megadja a kellő szakmai alapokat,”

A vadgazdálkodási tájegységi rendszer, hasonlóan a vadgazdálkodási 
körzetekhez egy földrajzi egység lesz, azonban gazdálkodási szempontból 
szakmailag elmélyültebb tartalommal, emellett a tájegységi fővadászokon 
keresztül a vadgazdálkodásért felelős minisztérium „gazdája” lesz ezeknek az 
egységeknek, közvetlen ráhatással a tájegység és a vadászterületek vad- és 
élőhelyvédelmi, vadgazdálkodási és vadászati tevékenységébe. A vadgaz-
dálkodási tájegységek kijelöléséről az elmúlt lapszámban részletesen fo-
glalkoztunk. Ismétlésként annyit érdemes megjegyezni, hogy megyénket 
érintően három tájegység került kialakításra: a Bükki (203), a Mátra-alja-dél-
hevesi (310) és a Tisza-tói (311) vadgazdálkodási tájegység.

A tájegységi fővadászok intézményi keretek között kell tevékenykedni, 
amelyhez az alapot a 10/2016. (X. 14.) FM utasítás teremtette meg, amely mó-
dosította a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályza-
tát. A Földművelésügyi Minisztériumon belül létrehozták a Vadgazdálkodási 
Tájegységi Főosztályt, ezen belül pedig a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táji Osz-
tályt, az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táji Osztályt, a Duna-
Tisza közi Vadgazdálkodási Táji Osztályt, a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási 
Táji Osztályt és az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táji Osztályt. Az utasítás 
részletesen tartalmazza a Főosztály feladatait is.

A tájegységi fővadász szakirányítási és szaktanácsadási feladato-
kat fog ellátni, melyeket a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, ezeket 
megvizsgálva nézzük hát milyen feladatok elé áll majd az újonnan kinevezett 
szakember!

 
A Vtv. által meghatározott feladatok:
A tájegységi fővadász szakirányítási feladatkörében eljárva
•	 kezdeményezheti a vadászati jog kényszerhasznosítását;
•	 közreműködik a zárttéri vadtartás jogszerűségének ellenőrzésében;
•	 tagként részt vesz a vadászvizsga bizottság munkájában;
•	 közreműködik a hivatásos vadász jogszerű alkalmazási feltételeinek ellen-

őrzésében;
•	 közreműködik a vadgazdálkodási és vadászati tevékenység hatósági el-

lenőrzésében;
•	 javaslatot tesz a vadászati tilalom elrendelésére;
•	 javaslatot tesz vadászati kíméleti területté történő nyilvánításra;
•	 irányítja a hatósági vadászatot;
•	 javaslatot tesz a vadgazdálkodási üzemterv tartalmára;
•	 a vadgazdálkodási üzemtervek időszakos felülvizsgálata során módosítási 

szakvéleményt ad a vadászati hatóságnak;
•	 kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, a vadászati érdekképviseleti szer-

vekkel, a tulajdonosi közösség képviselőjével, a vadászati és természetvé-
delmi hatósággal, valamint a nemzeti park igazgatósággal.

A tájegységi fővadász szaktanácsadási feladatkörében eljárva
•	 segíti a vadászatra jogosultat és a gazdálkodót a vadkármegelőzésben és 

vadkárelhárításban;
•	 a vadászatra jogosultat segíti a szakszerű vadkár felmérési és térítési el-

járásban;
•	 közreműködik a hivatásos vadászok szakmai tájékoztatásában, tovább-

képzésében;
•	 közreműködik a vadászatra jogosultak és a gazdálkodók időszakos szak-

mai tájékoztatásában, továbbképzésében;

•	 segíti a szakszerű vadgazdálkodást és vadállomány-hasznosítást;
•	 a vadászatra jogosult meghívása esetén részt vesz a vadászatra jogosult 

éves közgyűlésén;
•	 a vadászatra jogosultnak szakmai segítséget nyújt az éves vadgazdálko-

dási terv kidolgozásában.

A fent hivatkozott FM SzMSz-ben részletesen fel vannak sorolva a Vadgaz-
dálkodási Tájegységi Főosztály feladatai, amelyeknek jelentős részét ter-
mészetesen a tájegységi fővadászokon keresztül látja el a szervezet. Ezek 
közül a teljesség igénye nélkül kiemelve néhány olyan hatáskört, amely köz-
vetlen ráhatással van a vadászatra jogosultakra:
•	 felelős a vadászatra jogosult által elkészített vadászterületre vonatkozó 

éves vadgazdálkodási terv kidolgozásához szükséges szakmai segítség 
nyújtásáért;

•	 felelős a fenntartható vadgazdálkodás biztosításának érdekében a köte-
lező hivatásos vadászi létszám, illetve alkalmazási körülményeinek ellen-
őrzéséért, valamint ezzel kapcsolatban az elsőfokú vadászati hatósággal 
történő kapcsolattartásért;

•	 felelős a vadkárral és vad-gépjármű ütközéssel kapcsolatos szakmai prob-
lémák kezeléséért;

•	 felelős a vadkár érzékeny területek csökkentési javaslatainak kidolgozá-
sáért;

•	 felelős a vadászatra jogosultak fenntartható vadgazdálkodási gyakorlatá-
nak fejlesztéséért;

•	 felelős a vadászatra jogosultak számára teljes körű (különösen a vadkár 
problémák kezelésével, a vadgazdálkodási tervezésével és az élőhelyfej-
lesztéssel kapcsolatos) szaktanácsadási feladatok ellátásáért;

•	 közreműködik a vadgazdálkodási tájegység vadállomány-szabályozási 
kvótáinak meghatározásában, annak végrehajtatásában;

•	 javaslatot tesz a tájegységek szintjén a vadászható állatfajok hasznosítá-
sára;

•	 javaslatot tesz a tájegységeken belül vadászati tilalmi intézkedésekre, va-
dászati kíméleti terület létrehozására.

•	 felelős a kényszerhasznosítás kezdeményezéséért;
•	 felelős a zárttéri vadtartás ellenőrzésében való közreműködésért;
•	 felelős az ágazatot érintő témák vonatkozásában a vadászatra jogosultak 

tájékoztatásában;
•	 felelős az ismétlődő, szakszerűtlen elejtések felméréséért, visszacsatolást 

nyújt a vadászatra jogosultnak;
•	 felelős a hivatásos vadászok szakmai tájékoztatásában, továbbképzés-

ében való közreműködésért;
•	 felelős a vadászatra jogosultak és a gazdálkodók időszakos szakmai tájé-

koztatásában, továbbképzésében való közreműködésért;
•	 felelős az önkormányzatokkal, földtulajdonosi közösségekkel való szak-

mai kapcsolattartásért;

Látható, hogy a fenti felsorolás szerint hatósági jellegű és érdekképvisele-
ti jellegű szerepe is lesz a tájegységi fővadásznak. Igen sokrétű, szerteágazó 
és mégis mélyre hatoló lesz az a hatás- és feladatkör, amelyet a tájegységi 
fővadászoknak el kell látni.

De ki lehet hatósági fővadász? A Vtv. erre is megadja a választ: Tájegységi 
fővadász munkakör ellátására felsőfokú szakirányú végzettséggel, és legalább 
öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező személyt lehet kinevezni. Emellett a 
FM által kiírt pályázat részletesen felsorolja az állás betöltéséhez szükséges 
követelményeket. A Vtv. azt is megmondja, hogy ki nem lehet tájegységi 
fővadász, mivel összeférhetetlenségi szabályként megállapítja: a tájegységi 
fővadász a tájegységben levő vadásztársaságnál felelős személy, és a tájegy-
ségben levő tulajdonosi közösség képviselője nem lehet.

A vadászok, vadgazdálkodók és a mező- és erdőgazdasági ágazat sze-
replői számára a fentieken túl az sem mindegy, hogy emberileg milyen tulaj-
donságokkal lesz felvértezve a tájegységi fővadász. Hiszen ő sok olyan szitu-
áció részese lesz, ahol a maximális szakmai felkészültség mellett (és itt nem 
csak vadászati, hanem agrár és erdész szakmai tudást is beleértve) fontos lesz 
a karakánság, az emberi kiállás, a megalkuvást nem tűrés, a tisztesség. Remél-
jük, hogy a döntéshozóknak sikerül a jelentkezőből kiszűrni a szakma és az 
emberek számára is legalkalmasabb jelölteket.

Látva a tájegységi fővadász tevékenységi körét elmondható, hogy Vtv. 
komplexitása alapján az állam, a vadgazdálkodó és a földhasználó érdekeit 
egyaránt figyelembe véve kell végeznie feladatait hosszú távú célként kitűz-
ve a vadgazdálkodás szakmai színvonalának emelését a következő üzemter-
vi ciklusra. Ehhez a munkához a magam részéről erőt és egészséget kívánok 
megyénk új posztot betöltő szakembereinek, a vadászoktól és a vadgazdál-
kodóktól pedig támogatást és együttműködést kérek a tájegységi fővadászi 
rendszer bevezetéséhez és a magyar vadgazdálkodást előre vivő sikeres mű-
ködtetéséhez! 
 kovács istván János
 titkár
 OMVK Heves Megyei területi Szervezete
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 VADGAZDÁLkODÁSi AkTuALiTÁSOk HeVeS MeGYéBen 

2016. szeptember 30-ával lezárult erre a vadászati évre az őzbak vadászati idény. A 2016/2017-es vadgazdálkodási 
évben a tavalyihoz képest kevesebb, 1460 db őzbak trófea került bemutatásra, ami 3,6 %-os csökkenést jelent az 
őzbak lelövésekben. Ebben az évben érmes őzbak 128 db volt, ami a bírált bakoknak 6,9 %-a, ami kevesebb, mint 
a megelőző év 8,45 %-os érmes aránya. Az éremhatárt elért trófeákból arany 13 db, ezüstérmes 42 db, bronzérmes 
46 db került elejtésre. Az idei évben terítékre hozott őzbakok közül a legnagyobb trófeasúlyú őzagancs 611 gramm 
(24 órás kiskoponyás súly), a legnagyobb pontszámot elért trófea 165,3 CIC. pontot kapott. Az őzbakok 25,4 %-át 
külföldi vadász, míg nagyobb hányadát, 74,5 %-át hazai vadász hozta terítékre. Az alábbi táblázatokban láthatóak a 
lebírált bakok korosztály és trófeatömeg megoszlás adatai, összehasonlítva a 2013/2014. a 2014/2015. és 2015/2016. 
vadgazdálkodási év adataival:

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013/2014

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

2014/2015

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

2015/2016

Mennyiség (db) 182 57 452 208 295 142 53 42 27 26 19 11
Aránya (%) 12,0 3,8 29,8 13,7 19,5 9,4 3,5 2,8 1,8 1,7 1,3 0,7
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 45,6 33,3 21,1

2016/2017

Mennyiség (db) 136 87 460 201 269 133 64 52 15 27 6 10
Aránya (%) 9,3 5,9 31,5 13,7 18,4 9,1 4,3 3,5 1 1,8 0,4 0,7
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 46,7 32,2 21,1

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

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

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

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

2016/2017 Mennyiség (db) 79 25 7 2 1
Aránya (%) 5,41 1,71 0,47 0,13 0,06

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

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

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

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

2016/2017 Mennyiség (db) 207 160 238 293 294 154
Aránya (%) 14,2 11 16,3 20 20,1 10,5
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A gímszarvas fokozott hasznosításának megfelelően emelkedett az időarányosan trófeabírálat céljából bemutatott 
bikák száma. 2016. november 30. napjáig összesen 550 gímtrófea került bemutatásra, ami 7,3 %-os növekedés a ta-
valyi év ugyanezen időszakához viszonyítva. Az eddig lebírált gímtrófeák közül a legnagyobb trófeasúlyú gímbika 
10,43 kg volt, a legtöbb pontszámot elért gímtrófea 207,46 CIC. pontszámot kapott a trófeabírálat során. Az eddig 
bemutatott gímbikákból 89 példányt külföldi vadász ejtett el. Az alábbi táblázat mutatja a főbb adatokat, összeha-
sonlítva az eredményeket az előző év időarányos adataival:

A vadászati hatóság megkezdte a 2017. március 1. napjától érvénybe lépő új vadgazdálkodási üzemtervi ciklusra vo-
natkozóan megtartott földtulajdonosi közgyűlések alapján, a közös képviselők nyilvántartásba vételét. Amennyiben 
a közös képviselő nyilvántartásba vételéről meghozott döntés jogerőre emelkedik megkezdhető a haszonbérleti 
szerződések megkötése. 

A vadászati hatóság ezúton felhívja a leendő vadászatra jogosultak figyelmét a nyilvántartásba vételre vonatkozó 
jogszabályi előírások maradéktalan betartására, különös tekintettel a vadászat rendjét tartalmazó helyi szabályzat 
elkészítésére és a haszonbérleti szerződés tartalmi követelményeire.
 Bocsi Csaba
 főosztályvezető-helyettes
 Heves Megyei Kormányhivatal 
 Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
 Földművelésügyi Osztály

Gímszarvas 
bírálati 
adatok 

Összes lebírált 
trófea

Összes 
érmes

Trófeatömeg

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

db

2014/2015 458 96 2 13 81 3 9 28

2015/2016 510 107 0 14 93 3 8 28

2016/2017 550 116 0 16 100 2 13 21

 köZeL néGY éVTiZeD   
 A VADGAZDÁLkODÓk éS 
 VADÁSZOk SZOLGÁLATÁBAn 

PrEzEnszky jános

okleveles agrármérnök, 
vadgazdálkodási szakmér-
nök, c. főiskolai docens

megyei fővadász, 2016-ig 
a Heves megyei vadászka-
mara titkára

1977 MAVOSZ Árpádhalmi 
vadgazdaságában és fácán-
telepen kezdte a munkáját. 
Feladata a gazdaságon belüli 
komplex vadgazdálkodási fel-

adatok irányítása és végzése. Pályázat útján, 1978-tól me-
gyei fővadász Heves megyében. A munkafeladat megyei 
szinten rendkívül összetett volt: élővad befogás szervezé-
se, bérvadásztatás, vadhúsexport, élőhely fejlesztés, vad-
gazdálkodási éves tervek jóváhagyása. Még ugyanebben 
az évben a megyei vezetés feladataként jelölte meg szá-
mára a Taspusztai fácántelep vezetését. A párhuzamosság 
szerencsés volt, de nagyobb feladatokat is adott részére. 

A háromezres törzsállományú fácántelep, napos csibével 
ellátta Heves megye vadgazdálkodóit, továbbá Szolnok-, 
Borsod-, és Nógrád megye egy részét. 

A kynológia munkája is ismert. Heves megyében a 
70-es években kezdődött el legelőször az országban a 
vérebvezetők képzése a Felsőtárkányi erdészetnél. A tan-
folyam vezetője az 
országosan is elis-
mert Knefély Nán-
dor volt, és közel 
10 évig folyt itt az 
oktatás, de emel-
lett párhuzamosan 
Dr. Harangozó Imre 
közreműködésével 
Frantisek Skopal 
neves vizslaoktató, 
is több mint egy 
évtizedig szintén a 
vizslavezetőket ta-
nította, nagy szak-
értelemmel. 

Jobbról-ballra: Fejes Dénes erdészetvezető, 
Prezenszky János megyei fővadász, Kis Lász-
ló BAZ-megyei fővadász és Dr. Borzsák Benő 
a MAVOSZ főosztályvezetője
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Közreműködésének köszönhető, hogy az országban elő-
ször, Heves megyében jött létre a Felsőtárkányi erdészet-
nél a vaddisznós kutyák kiképző kertje, amelynek rend-
kívül nagy sikere volt. 

Hosszú éveken át Európa neves német fürjészeb klub-
jai jöttek Magyarországra kutyáikkal és Besenyőteleken, 
Tepélypusztán oktatták és vizsgáztatták kutyáikat. En-
nek megszervezésében Prezenszky János megyei főva-
dászon kívül, nagy érdeme volt Subosits Károlynak is. 
Létrehozták a magyarországi Német Fürjészeb Klubot, 
amelynek titkára Prezenszky János lett. 

Hazai, szakmai és közéleti tevékenysége

1978-tól a MAVOSZ országos oktatási programjának ke-
retén belül 12 évig oktatott az alapfokú és nagyvad gaz-
dálkodási tanfolyamon, amelynek a gyöngyösi főiskola 
adott helyet. 2x2 évig oktatott a Csongrádi Vadász-vad-
tenyésztő kihelyezett szakmunkásképzésben. Közben 8 
évig oktatta a nagyvadgazdákodási képzést a vadásztár-
saságok részére is. 1996-tól a Vadgazda szakirányon taní-

totta a fegyvertant, kynológiát, vadgazdálkodás és vadá-
szat, vadgazdálkodás tervezése tantárgyakat a második 
és harmadik évfolyamon. 

Az állami vizsgabizottság elnöke volt 1997-től 2015-
ig, valamint a Heves megyei területi Vadgazdálkodási Ta-
nács tagja volt 1998-tól szintén 2015-ig.

Négy évig az OMVK Kinológia Bizottságának tagja, 
kétszer négy éven keresztül az OMVK Oktatási Bizott-
ságának tagja volt. Többi kollégájával együtt jelentős 
szerepe volt az új Állami Vadászvizsga szabályzat kidol-
gozásában, de az újonnan elkészült tankönyvnek is igen 
szigorú lektora volt.

Az Országos Magyar Vadászlap, a Vadgazda, és a He-
ves megyei Vadász szaklapok szerkesztő Bizottságának 
tagja.

Heves megyében indult el az első „vidéki” szakmai 
vadászkonferencia. Az első konferencia a muflon ér-
dekében történt „az örökzöldek, a faunából ki akartak 
irtani egy vadfajt – ez a muflon volt” A konferenciának 
Parádfürdőn a Freskó étterem adott otthon, majd több 
konferencia helyszínéül szolgált a továbbiakban is. Ezt 
követően a többi nagyvadfajnak és az apróvadaknak is 
szenteltek egy-egy konferenciát, ennek helyszíne már a 
Károly Róbert Főiskola volt, de a muflon megélt még egy 
nagy sikerű szakmai tanácskozást. Minden konferenciá-
nak nagy sikere volt, országos látogatottsággal bírt. 

Sok nagy sikerű vadásznap szervezését vezényelte, 
Galyatető, Kisköre, Mátrafüred, Parádfürdő, Tarnaméra, 
Tepélypuszta helyszínekkel, melyek közül volt, ami Or-
szágos Vadásznap is volt egyben.

Elsősorban nagyvadas vénájú szakember, hiszen már 
szakdolgozatát is a Heves megyei gímszarvas állomány 
minőségi és mennyiségi fejlesztésének és állománysza-
bályozásának lehetőségeiből írta, de ez nem azt jelen-
tette, hogy az apróvad, illetve az apróvad gazdálkodás 
nem érdekli. Több vadásztársaság tagja volt. A Nimród 
Ifjúsági Vadásztársaságnál kezdett 1972-ben, majd a 
Mátra Múzeum Vadásztársaság, illetve a Jurij Gagarin Va-
dásztársaságok tagja lett. Ezután következett a Várbükk 
Vadásztársaság, amelynek jelenleg is tagja. Az utóbbi két 
vadásztársaságnál hosszú évtizedeken keresztül vadász-
mester, elnök, és volt olyan is, amikor egy időben elnök 
és vadászmester is volt. 

Balról jobbra: Rácz Emil, Sas Emil, Goldbach Károly, id. Fuchs Imre, 
jobbról a második Knefély Nándor

Az 1996-ban ala-
pított Magyaror-
szági Német Für-
jészeb Klub érmei

Tiszteletadás  
a 2013. évi  
Országos  
Vadásznapon
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Az évtizedek alatt több kitüntetésben részesült, magá-
énak tudhatja a Nimród érem, a Nimród Aranykoszorús 
díj, a Hubertusz kereszt Arany fokozata, a Magyar Vadá-
szatért Érdemérem, a Vadászkamara aranya szakmai elis-
meréseket, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságtól  ki-
érdemelte a Sárkányölő Szent György plakettet és az idei 
évtől büszkén viselheti a Magyar Vadászati és Természeti 
Örökségért Érdemkeresztet is.

Prezenszky János átveszi a Nimród Aranykoszorús díj kitün-
tetést az Országos Vadásznapokon, Hortobágyon

Prezenszky János a Zádor Oszkár megyei kitüntetés egyik 
ötletadója és alapító tagja volt. 

  VADÁSZnAp 2016  

Festői környezetben, új helyszínen, Bélapátfalván a Lak-völgyi 
tónál került megrendezésre 2016. július 2-án a XXV. Heves Me-
gyei Vadásznap az OMVK Heves Megyei Területi Szervezete, a 
Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédők 
Szövetsége és Bélapátfalvai Önkormányzatának közös szer-
vezésében. Közel harminc vadásztársaság és vadgazdálkodó 
vett rész önálló sátorral a rendezvényen, amelyhez a vendé-
gek hozták magukkal a ragyogó időt. Polónyi György elnök úr 
megnyitója után Dr. Pajtók Gábor Heves megye kormánymeg-
bízottjának üdvözlő szavai következtek, majd Pechtol János 
főtitkár, ügyvezető elnök úr köszöntötte az egybegyűlteket, 
mellyel a hivatalosan is kezdetét vette a vadásznap. A főzők és 
a gyermekhorgászok azonban már korábban kezdtek, hiszen 
kora reggel elindult a sátraknál a vad- és halétel főző, míg a 
tónál a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület által szer-
vezett gyermek horgászverseny. 

A délelőtt egyik csúcspontja a kitüntetések átadása volt, 
amely során az alábbi vadásztársak vehették át az elismerése-
ket:

MAGYAR VADÁSZATi éS TeRMéSZeTi 
öRökSéGéRT éRDeMkeReSZT

prezenszky János a vadászat, vadgazdálkodás terén négy év-
tizeden át tevékenykedett. 1976-ban Árpádhalmán kezdett el 
dolgozni, a MAVOSZ Vadgazdasági és Fácántelepén. 1978-tól 
Heves megye fővadásza, ebben az időben a Tass-pusztai fá-
cántelep vezetését is igazgatta. Közel 16 évig tanított a Gyön-
gyösi Főiskolán, majd a Károly Róbert Főiskolán, de részt vett a 
Csongrádi Vadász Vadtenyésztő kihelyezett képzésben is. Okta-
tott nagyvadgazdálkodást és részt vett a vadgazda mérnökök 
képzésben. Négy évig volt az OMVK Vadászkutya bizottságának, 
majd az OMVK Oktatási bizottságának tagja is két cikluson át. 
Megalakulásától, 1998-tól tagja a megyei vadgazdálkodási ta-
nácsnak. 1997-től, az OMVK megalakulásától 2015-ig titkára a 
Heves megyei Területi Szervezetnek. A megyei vadászszövet-
ségnek 1978-tól 2016-ig fővadásza, illetve vadászmestere volt. 

Prezenszky János Heves megye 
vadgazdálkodásában, vadásza-
ti közéletében meghatározó 
egyéniség több mint harminc 
éven keresztül. Tavalyi nyug-
díjba vonulása óta is keresik a 
vadászok, vadgazdálkodók, ta-
nácsaira, iránymutatására most 
is számítanak. Neve összeforrott 
a megyei érdekképviseleti és 
szakmai munkával, mondhatni 
fogalommá vált szűkebb hazá-
jában, de országosan is ismertté 
vált a szakbizottságokban és az 
oktatásban eltöltött idők alatt. 
Munkájára, szakmai hozzáérté-

sére, véleményére egyaránt számíthatott a kamarai tag és az 
országos kamarai vezetés egyaránt. Véleményét nem rejtette 
véka alá, az általa képviseltekért és a szakmáért a végsőkig sík-
ra szállt. Munkája elismeréseként szeretnék részre a kitüntetést 
átadni.

MAGYAR VADÁSZATéRT éRDeMéReM:

Hossó Antal a 7005-ös Vadászati 
Földtulajdonosi Közösség kép-

viselője. Az 1970-es évek ele-
jén kezdett vadászni a Tarna 
Völgye Vadásztársaságban. 
Már akkor aktívan részt vett 
a társaság munkájában, ké-
sőbb, mint titkár tevékeny-
kedett. 1996-ban alapító 

tagja volt az Aranyos és Vidé-
ke Vadásztársaságnak, előbb 

mint gazdasági vezető, később 
mint elnök. 2006-ban a 7005-ös Va-

dászati Földtulajdonosi Közösség képviselőjének választották 
meg. Eddig végzett becsületes munkáját, amit nagy szakmai 
hozzáértéssel, lelkiismeretesen, becsületesen a vadgazdálko-
dás és a vadászat érdekében végzett, szeretnék vadásztársai 
elismerni ezzel a kitüntetéssel.
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VADÁSZkAMARA ARAnYéRMe: 

Dr. Jung László az Egererdő Zrt. 
vezérigazgatója 1975-ben tett 

vadászvizsgát és így már 
több mint 40 éve rendel-
kezik vadászjeggyel. Szol-
gálatát a Zemplénben 
kezdte Kemencepatakon, 
mint műszaki vezető, majd 
Sárospatakon, mint erdé-

szetvezető. 1984-től a pa-
rádfürdői Erdészet vezetője 

egészen 1999-ig. Ezen időszak-
tól az EGERERDŐ Zrt. vezérigazga-

tója, vezérigazgató-helyettese, majd ismét 
vezérigazgatója. Az előző időszakokban több vadásztársaság 
tagja és tisztségviselője volt, többek között a Mátramúzeum 
és a Várbükk Vadásztársaságnak. Szakmájához a vadgazdálko-
dás irányította. Gyerekkori érdeklődés és élmények hatására. 
Munkájának mindig része volt a vadgazdálkodás irányítása és 
magának a vadászatnak a gyakorlása. Alapszemlélete, hogy 
a vad a természet része és azt a természetet, legyen az erdő 
vagy mezőgazdasági terület, mindig fenn kell tartanunk, hogy 
biztosítani tudja a vad megfelelő élőhelyét. Ez a sorrend soha-
sem fordulhat meg. Szeretnénk ezzel a kitüntetéssel elismerni 
vadászmúltját.

niMRÓD éReM: 

Antal Béla - Tarnaörsi Dózsa Va-
dásztársaság tagja 1975 óta. 

Odaadó, szorgalmas munká-
ja jelentősen hozzájárult a 
vadásztársaság folyamatos 
és biztonságos működé-
séhez. Már 30 éve tagja a 
társaság Intéző Bizottságá-

nak. Mindig példamutató, 
határozott, precíz és fegyel-

mezett, aktív a vadászatban. 
Az új Tarnaörsi vadászház meg-

építésében is aktívan kivette a részét. 
Eddigi lelkiismeretes munkáját szeretnék ezzel a kitüntetéssel 
megköszönni vadásztársai.

Bodor László - 7017 Társult Vadászati Jogközösség tagja. 
1980-as években lett a Mátrai Sólyom Vadásztársaság tagja, 
majd az új vadászati törvény megjelenése kapcsán az 1990-
es évek közepétől aktívan bekapcsolódott a földtulajdonosok 
által szervezett Társult Vadászati Jogközösség életébe. Mun-
kája során sokat mozog a természetben, az erdőben, ahol fi-
gyelemmel kíséri és óvja a vadakat, segíti a vadgazdálkodást, a 
vad élőhelyének megteremtését. Lelkiismeretes munkáját sze-
retnék vadásztársai ezzel a kitüntetéssel megköszönni. 

Gyetvai Árpád - Cseralja Vadásztársaság tagja. A társaság-
nak alapítása óta tagja, azóta látta el a vadászmesteri felada-
tokat is, ez év márciusáig. Munkáját mindig példamutatóan, 
becsülettel végezte. Példát mutat a fiatalabb vadásztársaknak, 
akik körében mind a mai napig nagy tiszteletnek örvend, mai 
napig aktívan vadászik, és bízunk benne, hogy még sokáig 
vadászunk együtt. Szeretnénk ezzel a kitüntetéssel elismerni 
vadászmúltját.

kovács kálmán – az OMVK Heves megyei területi szerveze-
tének sportvadász alelnöke, valamint a Heves megyei Vadászok, 
Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetsége elnökségének 
tagja már több mint 10 éve. 1974-tól vadászik. Munkáját lelki-
ismeretesen és célratörően végzi amellett, hogy több vadász-

társaságnak is tagja, földtulajdonosi közös képviselő, valamint 
mezőgazdasági vállalkozóként is igen sok feladatot kell ellátnia. 
Elismert egyéniség, oszlopos tagja a vezetőségnek. Aktív jó kö-
zösségi szellemű ember. Jó vadásznak, becsületes embernek 
ismerik, környezete szereti és elismeri.  Ezzel a kitüntetéssel sze-
retnénk megköszönni, munkáját és elkötelezettségét a vadgaz-
dálkodás, a vadászat, a vadászok iránt, valamint azt, hogy már 
több mint 10 éve minden vadásznap kiemelt és önzetlen támo-
gatója, segítője és szervezője. 

Major imréné az Egerbaktai Vadásztársaság könyvelője és 
adminisztrátora. 1992-től az akkor Vereskő Vadásztársaságnál 
kezdett, egészen működéséig segítette a társaság munká-
ját, majd megszűnése után lett az Egerbaktai Vadásztársaság 
könyvelője, gazdasági ügyintézője. A társaság tagjaival a kap-
csolata példamutató és segítőkész. Áldozatos munkáját sze-
retnék a tagok ezzel a kitüntetéssel megköszönni.

Molnár pál a Fehérkő Vadásztársaság tagja. 1974-ben 
tett vadászvizsgát és kérte felvételét az akkori Egyesült Tarna 
völgye Vadásztársaságba. A társaság életébe aktívan kapcso-
lódott be ahol korán kitűnt jó szervezőkészségével. 1980-tól 
tagja lett az akkori társaság Intéző Bizottságának, majd va-
dászmester lett, amely tisztséget már 36 éve látja el. 1997-
től az új Fehérkő Vadásztársaság kialakításában is érdemeket 
szerzett. Vadászmesteri munkáját sikeresen végzi mind a mai 
napig. Igazi vadász, mind munkájával, mind viselkedésével, 
méltán vívta ki vadásztársai elismerését. Nem csak a vadászok 
körében elismert, de lakóhelyén is elismeréssel beszélnek róla. 
Társaságánál végzett munkája elismeréseként szeretnék a ki-
tüntetést részére adományozni. 

Tábi Gábor - Karácsondi Természetvédő Vadásztársaság 
tagja, 35 éves hivatásos vadász múltra tekint vissza. Először 
a Gyöngyösi Széchenyi, majd 1996-tól a Karácsondi vadász-
társaság tagja, és hivatásos vadásza volt. Aktív részese volt a 
vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladatoknak. Fel-
adatait magas színvonalon oldotta meg, szervező készsége ki-
váló, szakmai és emberi kapcsolatai példaértékűek. Nyugdíjba 
vonulását és több évtizedes lelkiismeretes munkáját szeretnék 
ezzel a kitüntetéssel elismerni.  

GRÓf nÁDASDY feRenC eMLékpLAkeTT:

7025 – Heréd – 
nagykökényes 
földtulajdonosi 
Jogközösség A 
vadászterület a 
Cserhátalján, há-
rom megye ha-
táránál (Heves, 
Pest és Nógrád 
megyék) he-
lyezkedik el. Te-
rülete 4.284 ha. 
Dombos-lankás, 

nagyüzemi táblákban művelt, erdő-, bokor- és nádas foltokkal, 
valamint patakokkal, fasorokkal, utakkal szabdalt terület. Alap-
vetően apróvadas a terület, a gazdálkodás során elsősorban a 
nevelt és visszavadásztatott fácán értékesítéséből származik be-
vétel, valamint az őzbakra történő bérvadásztatásból. Váltóvad-
ként megfordul itt a szarvas (évente max. 1-2 db kerül terítékre) 
és egyre nagyobb teret hódít magának az egyébként nem ős-
honos vaddisznó is. A korábbi nyúlbefogások és nagy terítékű 
nyúlvadászatok sajnos már csak szép emlékek – a populáció 
egyedszáma a közelmúltban itt is drasztikusan csökkent. Az Ó-
varsányi fácántelep és az ottani nagy terítékű fácán-vadászatok 
országos hírnévnek örvendenek. A tagság zöme, évtizedek óta, 
jó barátságban, együtt vadászik. 
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 Valaczkai Erzsébet festő és grafikusművész, valamint 
Csengődi Ottó természeti szobrainak kiállítását a Villa Tó-
part étteremben lehetett megtekinteni. A Bükki Menyecs-
kék táncfellépése hangulatossá tette a várakozást a szakmai 
programokig, melyekben most sem volt hiány. A vadászku-
tya, vadászíjász, solymász és állathang bemutató mellett a la-
ikus, inkább vadászat közeli közönség megismerkedhetett a 
legyezőhorgászat rejtelmeivel. Sőt, aki tovább szeretett vol-
na ismerkedni a horgászattal, Salamon Gábortól a kellő szak-
mai tapasztalatokkal felvértezve beszerezhette a szükséges 
kellékeket is. Az idei évben a vadászati programokat tovább 
színesítette Hídvégi Béla vetítéssel egybekötött előadása. 
Országosan egyedi, talán az első olyan trófeakiállítás is be-
mutatásra került, ahol vadásztársaink mellett a négylábú va-
dászok, a farkasok által a megyei vadászterületeken prédált 
vad csigáit és agancsait mutatta be az Egererdő Erdészeti Zrt. 
A megyei Dianák az idén sem felejtették el a gyermekeket, 
hisz folyamatosak volta a részükre szervezett programok is. 
A főzőverseny huszonnyolc részvevője a zsűrizést követően 
már „tűkön ülve” várta az eredményhirdetést, ahol az alábbi 
végeredményt hirdették ki a zsűritagok:

LeVeS kATeGÓRiA:
I.  CSERALJA VADÁSZTÁRSASÁG
II.  PÉLYI TISZATÁJ VADÁSZTÁRSASÁG
III.  DOMOSZLÓ-KISNÁNA FÖLDTULAJDONOS   
 VADÁSZOK EGYESÜLETE
KÜLÖNDÍJ:  VÍZIMALOM VADÁSZTÁRSASÁG

SÜLT kATeGÓRiA:
I. EGERBAKTAI VADÁSZTÁRSASÁG
II. BOLDOGI VADÁSZTÁRSASÁG
III. AGRIA SZABADIDŐ EGYESÜLET
KÜLÖNDÍJ:  VERPELÉTI VADÁSZTÁRSASÁG

pöRköLT kATeGÓRiA:
I. FEHÉRKŐ VADÁSZTÁRSASÁG
II. MARKAZI VÁRHEGY VADÁSZTÁRSASÁG
III. TARNAÖRSI DÓZSA VADÁSZTÁRSASÁG
KÜLÖNDÍJ:  FELSŐ-TARNAVIDÉK  VADÁSZTÁRSASÁG

A vadászszövetség által tavasszal meghirdetett logókészí-
tő gyermekrajz pályázat eredményhirdetése és díjátadása is a 
vadásznap keretében zajlott: Az I. díjat Molnár Zsuzsanna a tar-
naleleszi Utassy József Általános Iskola diája vette át, felkészítő 
tanára Valaczkai Erzsébet volt. A II. díj Flender Ádámot illette a Bé-
lapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, 
és szintén innen került ki a III. helyezett Holló Krisztina, felkészítő 
tanáruk Kis-Pap Zoltánné volt. A parádi Fáy András Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolából Harcsa Szabolcs felkészítő 
tanár mellett két diák is különdíjas lett alkotásával: Suha István és 
Varga Ádám. 

A kiállítások és vásárok, a jókedv jegyében zajló folyamatos 
programok, a baráti társaságok által biztosított gasztronómiai él-
mények garantálták, hogy a programra kilátogatók, a vendégek 
és még a szervezők is egy hangulatos és tartalmas vadásznapot 
tudhattak a nap végére a hátuk mögött.
 Kovács István János

 VADÁSZnApi piLLAnATképek 2016 

Belkovics Zoltán énekművész előadása 
a megnyitó ünnepségen

Pechtol János köszöntő beszéde közben

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott kö-
szöntő beszéde

Prezenszky János átveszi a Magyar Vadászati és Ter-
mészeti Örökségért Érdemkereszt kitüntetést
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 GYeRMek HORGÁSZVeRSenY 
 A MeGYei VADÁSZnApOn 

A vadászat mellet, a másik ősi táplálékszerzési 
mód a horgászat, fiataljainak szervezett versenyt 
a. A sorsoláskor a horgászhelyeket Vadász csokik-
ra írt számok jelölték, a gyerekek jóízűen, azon-
nal elmajszolták alapozó etetésként az édességet. 
Sokan voltak akik már régen megismerkedtek a 
horgászat alapjaival, az úszós pecával, de voltak 
páran akik felszerelés nélkül érkeztek, még, sosem 
horgásztak. Nekik Egyesületünk biztosított hor-
gászbotot, csakúgy mint minden indulónak ete-
tőanyagot és csalit. Természetesen a versenyzők 
sem maradtak étel-ital nélkül. A jó hangulatú ver-
senyen mindenki eredményes volt, nem volt olyan 
horgászhely, ahol nem kellett mérlegelni, minden 
induló díjat kapott. A dobogó harmadik fokára 
Kincses Dániel került, a legtöbb halat is ő fogta. 
Második helyen végzett a legeredményesebb lány 
induló Szabó Réka. A verseny győztese Zimány 
Gábor lett. A díjak átadása a nagyszínpadon került 
sor, ebéd után voltak, akik elvegyültek a délutáni 
forgatagban, de voltak olyanok is akik tovább űz-
ték a halakat.
 Bárdos Zsolt
 Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület

Hossó Antal a Magyar Vadászatért Ér-
demérem kitüntetés büszke tulajdonosa

Dr. Jung László a Vadászkamara Arany-
érmét vehette át az ünnepségen

A XXV. Heves megyei Vadásznap kitüntetettjei

Ludvig Zoltán c.r. törzszászlós és Boza Roland c.r. százados 
az orvvadászat visszaszorításában végzett munkájukért 
átveszik az érdekképviselet által felajánlott jutalmat
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 TeRÍTéken  

Egy 482 és egy 611 
grammos bak a Pélyi 
Tiszatáj Vadásztársa-
ság területéről

Egy jó bak a Gyön-
gyöstarjáni FTJK te-
rületéről 142,15 CIC 
pont, kiskoponyás 
tömeg: 541 g

Kuriózum, 27,2 cm-es kan 
Gyöngyöstarjánból

Egy kiváló 188,8 CIC pontos, 9,35 kg-
os villás bika a Siroki Földtulajdonosi 
Vadásztársaság területéről, háttérben 
a kísérő hivatásos vadász: Pécsi Tamás 

Egy 8,43 kg-os, 195,05 CIC pon-
tos ezüstérmes bika, a Gyön-
gyöspatai vadásztársaság terü-
letéről, elejtője: Kovács László

A detki Hubertus Vadász-
társaság területén elejtett 
8,88 kg-os gímbika.

A Gyöngyös-
patai Vadász-
társaságnál 
hozta terítékre 
Torbjörn 
Samuelson 
bérvadász ezt 
a 8,24 kg-os 
bikát, amely 
a trófeabírá-
laton 191,37 
CIC pontot és 
ezüstérmes mi-
nősítést ért el.

A Pétervásárai Tulajdonosi Jogközösség vadász-
területén olasz bérvadász által 2016. szeptember 
20-án elejtett 8,55 kg-os, ezüstérmes gímbika. 

A 2016/2017-es vadászati év gímbika vadászata még folyamatban van, de természetesen október után 
már a selejtezésre helyezzük a hangsúlyt. eddig a 116 érmes bikából 8 kg feletti bika 15 darab volt, ami pi-
cit felette van az elmúlt évek terítékének. Túl vagyunk az idei őzbak vadászaton, tíz darab 500 g feletti bak 
esett el a megyében. Csodáljunk meg néhány jó trófeát a vadgazdálkodók által beküldött fotók jóvoltából.
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 kÜLönLeGeS BAkOk 
 A péLYi TiSZATÁJ 
 VADÁSZTÁRSASÁG  TeRÜLeTén 

A vadásztársa-
ság területén eb-
ben az évben két 
különleges tró-
feájú bak esett. 
Mind a két bakot 
hazai vadász-
vendég hozta 
terítékre. Az első 
bak május 3-án 
esett, egy pá-
ratlan nyolcas, 
osztott agancsú. 
Több éve ismer-
tük ezt a bakot, 
eddig mindig 
szabályos hatos 
agancsot rakott 
fel. Már tavaly is 
meg akarta lőni 

a vendégünk, de akkor túljárt az eszünkön. Idén rakta 
fel ezt a különleges trófeát. Ennek külön megörült a ven-
dég, s első kimenetelre sikerült terítékre hozni a 482 gr 
trófeasúlyú bakot. 

A másik bakot is ismertük. Nagyon tartotta a helyét, 
egy fél hekáros füves, gazos területen pihent meg, vi-
szont a környék Ura volt. A vendégünk májusban jött 
először erre a bakra, de nem sikerült a vadászat. Mindig 
túljárt az eszünkön. Több mint tíz alkalommal cserkel-
tünk rá a vendéggel, de mindig előbb észrevett, mint mi 
Őt. Augusztus 9-én ránk mosolygott a szerencse. Az üze-
kedés vége felé jártunk. Az udvarlás hevében a bakunk 
megszomjazott, s a közelben lévő csatornában oltotta 
szomját. Most mi voltunk az ügyesebbek, s a vendégünk 
egy jól irányzott lövéssel helyben marasztalta. Tisztelet 
a vadnak, üdv a vadásznak, mert ez egy igazi 
küzdelem volt ember és vad között! A tró-
feabírálaton 611 gr-ot mutatott a mér-
leg nyelve, s a pontszám 165,30. 
A trófeabírálat adatok szerint ez 
a bak az idei megyei rekord, súly 
és pontszám alapján is. 
Külön érdekesség, hogy 
ez is páratlan nyolcas tró-
fea.
 Vona Dénes

 iGAZi RiTkASÁG 
 A MÁTRÁBÓL 

Az Egererdő Zrt. bátonyterenyei erdészetének területén 
egy igazi különlegességnek számító elejtés történt. A 
társaság mátrai vadászterületén belül a bátonyterenyei 
erdészet közel 6000 ha vadászterülettel rendelkezik. 

Az erdészethez november elején három osztrák 
bérvadász érkezett gímbika és muflon kos vadászatra. 

November 3-án a délutáni órákban vadászatra indult 
Gyurcsik Attila hivatásos vadász és erdész kíséretében az 
egyik osztrák vadász a bátonyi erdőkbe, mégpedig a Sá-
tor-fák kútja területrész közelébe. Egy kitisztított váltón 
cserkeltek, amikor egy mufloncsapatot vettek észre. A 
kedvező körülményeknek köszönhetően aránylag hosz-
szasan tudták szemrevételezni a muflonokat, amikor is 
egy különleges kost pillantottak meg.  Egy teljesen fe-
hér-őszes kos volt a nyájban, ami elsőre nagyon hihetet-
len volt számukra, mivel sem a környéken, de országos 
szinten sem lehetett ilyenről hallani.

A rövid bírálás után a kísérő kiadta a lövésre az enge-
délyt, mivel egyértelműen nyakbanövő, négy év körüli 
lőhető kos volt. A lövés leadása után a muflon jelezte a 
sajnos hátracsúszott lövést, és eltűnt a fák között.  A rá-
lövés helyén találtak vérnyomot, de a hivatásos vadász 
úgy ítélte meg, hogy majd másnap kutyával fogják meg-
keresni, nehogy felugrasszák az esetleges sebágyából a 
vadat.

A reggeli utánkeresés eredménnyel zárult. Már 
dermedten, a rálövés helyétől kb. 300 méterre találtak rá 
a ritka színezetű, 64 cm átlag csigahosszal rendelkező 4 
éves kosra.

Gratulálunk az elejtőnek és kísérőnek egyaránt, az 
alighanem egyedülálló muflon terítékre hozásához!

Vadászüdvözlettel
 Nagy Károly
 Egererdő Zrt.
 vadászati előadó
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 AZ eGeReRDő eRDéSZeTi ZRT.  
 TRÓfeASZeMLéJe A MÁTRÁBAn 

Október 11-én immáron ötödik alkalommal rendezte meg 
az Egererdő Zrt. a Kékesre tekintő Nagyhalmaj tisztáson 
az idei trófeaszemléjét. Volt már gyönyörű napsütésben, 
majdnem nyári időben, ködös hideg időben, de a must-
rák történetében először fordult elő, hogy néha cseper-
gő, néha szakadó esőben kellett az így is több mint száz 
érdeklődőnek megcsodálnia a kiállított agancserdőt. Ez 
természetesen a vadászember számára hátrányt nem je-
lent, legfőképp amikor kürtszignálok hangja adja tudtára 
mindenkinek a trófeaszemle megnyitását. Aki ellátogatott 
Nagyhalmajra, az 96 db kiállított trófeát láthatott, amely 
a közönségnek nem mindennapi látványt, a vadgazdálko-
dónak pedig munkája eredményét jelentette.  Ezúton is 
köszönjük az elejtőknek, hogy a szemle időpontjáig ren-
delkezésünkre bocsátották a trófeákat. Dudás Béla mát-
rafüredi erdészetvezető köszöntője után Dr. Jung László 
az erdőgazdaság vezérigazgatója nyitotta meg a rendez-
vényt, amelyben kifejtette, hogy komoly szakmai munka 
és felkészültség áll a háttérben, amely az erdő- és vadgaz-
dálkodás szoros összhangjában kell hogy történjen.

A következőkben a rendezvényen is elhangzott 
számadatokkal szeretném bemutatni az idei bőgési 
eredményeket. A trófeaszemle időpontjáig 114 db gím-
bika került terítékre. Közülük az idei évben nem került ki 
aranyérmes. A bíráló bizottság 6 ezüst és 25 bronz mi-
nősítést osztott ki a pontok alapján. Így egy érmessel 
több került terítékre a tavalyi évhez képest az eddig 
bírált trófeák közül. Ez 28 %-os érmes arányt jelent. Az 
érmes bikák átlagsúlyát tekintve 7,02 kg, ami az elmúlt 
évek legkimagaslóbbja volt. Az idei agancsok átlagsúlya 
annak ellenére, hogy összességében most állíthattuk ki 
az egyik legtöbb 7 és 8 kg fölötti trófeát, mégis egy kicsit 
gyengébbnek bizonyult a várthoz képest. A nászidőben 
elejtett és már lebírált gímagancsok átlaga 4,80 kg. Az 
átlagcsökkenés leginkább betudható annak a ténynek 
is, hogy a 2016/17-es vadászati évben a cég vadászte-
rületein összességében 239 db gímbikát kell terítékre 
hozni 370 db tehén és ünő, valamint 420 db borjú mel-
lett. Ennek sajnos az a következménye, hogy a bőgési 
időszakban már el kell kezdeni a bikák selejtezését, a fi-
atal korosztály állományszabályozását. Így már ezekben 
a számokban szerepelnek az első agancsú, vagy 2-3 éves 
trófeások is. Az ezüstérmes bikák átlagsúlya 8,76 kg volt, 
amely szintén kiemelkedőnek mondható. A legnagyobb 
bika, a mátrafüredi erdészetnél került terítékre, 10,43 kg-
ot nyomott a mérlegen, és ezüstérmet kapott. Érdekes-
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ség, hogy – az ezüst is ennek köszönhető - a trófea páros 
12-es volt és mindössze 99 cm átlag szárhosszal rendel-
kezett. Ez a tény arról tanúskodik, hogy igen vastag volt 
és mátrai viszonylatban komoly fajsúllyal rendelkezett. A 
bikák közül idén 29 darabot lőtt külföldi vadászvendég, 
ami a terítékre kerülteknek a 27 %-át adja. Legnagyobb 
számban osztrákok és németek vannak jelen vadászterü-
leteinken, de szép számmal dán, olasz, svéd, finn, svájci 
vadászok, valamit szerb, belga, angol, holland, román és 
a tengeren túli vadászok is ellátogatnak hozzánk.

  A legidősebb bikát 13 évesre becsülték a hiva-
talos bírálaton, 11 év fölötti 3 db volt. Sajnos előfordult, 
hogy a terítéken hibás kilövésnek köszönhetően feküdt 

egy-egy trófeás, de ez 
mindössze 12 darabot 
jelentett, amely egy 
ilyen nagyságú elejtés-
nél elhanyagolhatónak 
mondható, és össze-
függésben van a már 
említett tervteljesítési 
kényszerrel is. A jövőben 
továbbra is törekedni 
kell a korai kilövések el-
kerülésére. A kilövésnek 
közel 45 %-át teszi ki a 
fiatalok korosztálya (49 
db). Látszódik, hogy már 
a tavalyi évhez képest is 
több fiatal egyed került 
terítékre, amelyből kide-
rül, hogy a további elfia-

talodás megakadályozását hivatott szolgálni.
Ezúton is gratulálunk minden hazai és külföldi vadász-

vendégünknek az eredményes vadászathoz, örömteli, 
hogy az Egererdő Zrt. vadászterületein hódoltak a szen-
vedélyüknek. Külön köszönet a jól felkészült vadász és 
erdész kollégáknak, akik nélkül természetesen nem jött 
volna létre ez a trófeakiállítás. Reméljük a jövő évben 
ugyanitt, a mátrafüredi erdészet hasonlóan színvonalas 
szervezésében rendezhetjük meg ezt a baráti találkozót, 
szakmai seregszemlét!

Vadászüdvözlettel:       
 Nagy Károly
  Egererdő Zrt., vadászati előadó
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 SZALOnkA MOniTORinG 
 pROGRAM 
Mint az már a vadászok és sokak számára ismeretes, az előző 
években (kiemelten az elmúlt 7 évben) az erdei szalonka vadá-
szati idény nélkül szerepelt a vadászható vadfajok listáján a kö-
vetkezők miatt: az EU Madárvédelmi Irányelvében (79/409 EGK) 
foglaltak szerint „…azokat a fajokat, amelyekre a vadászati jogsza-
bályok vonatkoznak, ne vadásszák sem a fészekrakás, sem a fióka-
nevelés időszakában, sem a szaporodás különböző szakaszaiban. 
A vonuló fajok esetében biztosítják különösen azt, hogy azokat a 
fajokat, amelyekre a vadászati törvények vonatkoznak, ne vadász-
szák szaporodási időszakukban vagy a fiókanevelési területükre 
történő visszatérésük során.”.

Ahhoz, hogy a Madárvédelmi Irányelvtől eltérhessünk Magyar-
országon egy középtávú (5 éves) szalonka monitoring programot 
kellett létrehozni, melyhez csatlakozott az Országos Magyar Vadász-
kamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Vadászati 
Kulturális Egyesület. A kutatási programot a Szent István Egyetem 
Vadvilág Megőrzési Intézete és a Nyugat-magyarországi Egyetem 
koordinálta. Magyarországon az erdei szalonka monitoring program 
2009. év tavaszán kezdődött, amihez természetesen Heves megye 
is csatlakozott. Az említett középtávú monitoring programban ta-
vaszi és őszi megfigyeléseket illetve adatgyűjtéseket kellett végezni, 
amelynek eredményeiről már egy régebbi megyei vadászlapban az 
5 éves program keretében be is számoltunk.

A program arra volt hivatott, hogy megvizsgálja a magyar-
országi éves terítéket, hogy a hazánkon tavasszal átvonuló állo-
mány 1 %-át nem haladja meg, és a mintákban a madarak kor és 
ivari összetétele alapján, ismerve a faj biológiáját, a tavaszi vadá-
szat nem befolyásolja a populáció állapotát. Vizsgálta továbbá azt 
is, hogy az őszi vadászati idény nem jelenthet megoldást az erdei 
szalonka vadászatára. Az öt éves monitoringozás 2010-2014. le-
zárult, és mivel még az Európai Unionál ezzel nem sikerült érvény-
re juttatni Magyarország derogációs szándékát, így két évvel, az 
üzemtervezési időszak végéig meg lett hosszabbítva a szalonka 
monitoring program, hasonló feltételekkel viszont egy új kiírással. 

Megyénkben nagy változás nem történt a jelentkezett vadá-
szatra jogosultak tekintetében. 22 jogosulttal ellentétben 21 in-
dult neki a két éves programnak.

Legfőbb feladat volt továbbra is évente 
becsléssel meghatározni a hazánkban vonuló 
állomány egyedszámát. Ezzel összefüggésben 
megállapítani a vonulás irányát és sebességét. 
Becsülni a vonuló állomány természetes mor-
talitásának mértékét. Megállapítani a hazai te-
ríték nagyságát az egyes vizsgálati években. 
Egyszerűsítésnek mondható, hogy az őszi meg-
figyelés már elmaradt, és az ilyenkor szokásos 
fontos feladatok elvégzésére lehetett többet 
koncentrálni a vadászterületeken. Pedig el-
mondható, hogy az őszi megfigyelések kivá-
ló alkalmat nyújtottak a monitoringozóknak, 
hogy megfigyeljék, a szalonkák hang nélkül 
igen széles fronton vonulnak többnyire egye-
sével. Általában nincs meghatározott útvona-
luk, mindig úgy választják meg, hogy a táplál-
kozási viszonyok, a rejtőzködési lehetőségek és 
a repüléstechnikai adottságok a szalonkának jó 
lehetőséget nyújtsanak.

2015. tél végén, tavaszán a megszokott 
módon február elejével kezdődően 12 héten 
keresztül kellett a megfigyeléseket és ezzel pár-
huzamban a mintagyűjtéseket elvégezni. Ösz-
szesen 70 monitoring standról érkeztek hétről 
hétre az adatok, hogy fel lehessen tölteni őket 
az országos adatbázisba és a begyűjtött minták 
időben eljussanak a gödöllői Vadvilág Megőr-
zési Intézetbe.

Többnyire maradtak az újrainduló jogosultak monitoring 
pontjai. Heves megye országos szinten jól lefedettnek mondha-
tó, természetesen azokon a területeken, ahol a sok éves tapasz-
talatok alapján szükséges volt monitoring standokat kialakítani. 
A standok elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti, amelyen 
jól ábrázolódik, hogy jellemzően a Mátra, Bükk és a Hevesi-
dombvidék területein voltak a programban részt vevő jogosultak 
monitoring pontjai.

Valamennyi vadászatra jogosultnak meg volt határozva, hogy 
mennyi szalonka mintát gyűjthet be (kvóta). Ennél többet nem 
ejthettek el, illetve a vadászatra, azaz a mintagyűjtésre vonatkozó 
rendszabályok is feltételeket szabtak meg. 

A begyűjtött mintákhoz az előző évekhez képest kevesebb, de 
annál fontosabb méretfelvételi pontok lettek meghatározva: meg 
kellett mérni minden egyes szalonkának a testtömegét, a hosszát 
a csőr végétől a faroktollak végéig (már nem kellett mérni: farok-
toll hossz, csüdhossz, csőrhossz, szárnyhossz és a szárnymintáról 
a kor meghatározását). Le kellett választani lehetőség szerint a 
bal szárnyat könyökben, továbbá az ivar meghatározása is  fon-
tos mozzanat volt. Az kivett ivarszervet egy vegyszeres mintavevő 
csőbe kellett helyezni, egy másik mintatárolóba pedig egy izom-
szövet darabot.

Röviden egy-két statisztikai adatot szeretnék ismertetni a 
2016. évi, ebben az üzemtervi ciklusban utolsó monitoring évről.

Ahogyan az előzőekben már szerepelt, 21 vadászatra jogo-
sulttal és 70 standon történt a monitoringozás 12 héten keresztül. 
Heves megyében összesen 317 db volt a mintagyűjtési kvóta. Eb-
ből a lehetőségből 139 db-ot használtak fel a mintagyűjtők. 131 
db az esti húzáson, a maradék a hajnali órákban lett elejtve. 22 db 
tojó és 117 kakas került ki az ivarszervi minták alapján. A méretfel-
vételi adatok alapján az átlagos testtömeg 310 g volt, és elég szé-
les spektrumban mozgott: a legkisebb madár 154 g-ot nyomott, a 
legnagyobb pedig 460 g volt.

Az átlagos testhossz 338 mm-re adódott (266-380 mm közötti 
méretskálán). A legtöbb madár március 20-án (14 db), majd 21-én 
lett mintagyűjtésre elejtve.

A 2016. év tavaszi szalonka monitoringjával lezárult egy idő-
szak. Bebizonyosodott, hogy a vadásztársadalom képes az össze-
fogásra. Ha Magyarországon ismét tudunk majd tavasszal szalon-
kára vadászni, akkor az azoknak az embernek lesz köszönhető, 

Heves megye standok 
2016. tavasz
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 iDén iS MeGYei SikeRek 
 AZ ORSZÁGOS ifJÚSÁGi 
 VADÁSZVeTéLkeDőn 

Szeptember 21-23. rendezte meg az OMVV a jubileumi 
az XXV. Országos Ifjúsági Vadászvetélkedőt, az idén a 
soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola 
és Kollégium adott otthont. A versenyen hét középfokú 
szakmai oktatási intézmény képviseltette magát 21 tanu-
lóval, megyénket a mátrafüredi iskola tanulói képvisel-
ték. A háromfős csapatok a versenyt a Bázis Sportlövész 
Egyesület himodi lőterén kezdték meg a versenyt bukó-
cél- és koronglövészettel.

A második versenynapon az elméleti és gyakorla-
ti versenyszámok következtek. Elméletből a szakmai 
és a vadászetikai teszt, az állathang-, a madár röpkép-, 
a nyomkép-, az apró- és nagyvadfajok találatjelzései, 
a vadászkürtjelek felismerés, vadász- és pásztorkutyák 
fajtafelismerése volt a feladat, de számot kellett adni a 
vadászati szakkifejezések ismeretéről is angol, német és 
olasz nyelven. Gyakorlati feladat volt a növény-, mag- 
és állatfelismerés, trófeaminősítés, távolságbecslés, 
motorfűrész-szerelés és darabolás, fegyver-összeszere-
lés és a ládacsapda élesítés.

egyéni versenyeredmények:
I. helyezett: Szép Szabolcs (Mátra Erdészeti Mezőgaz-

dasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola, Mátrafüred)
II. helyezett: Fülöp Zsolt (Roth Gyula Erdészeti, Faipari 

Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron)
III. helyezett: Csóti Mariann (Kiss Ferenc Erdészeti 

Szakképző Iskola, Szeged)

Csapatok eredményei:
I. helyezett: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző 

Iskola és Kollégium (Sopron)
II. helyezett: Mátra Erdészeti Mezőgazdasági és Vad-

gazdálkodási Szakképző Iskola (Mátrafüred)
III. helyezett: Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola 

(Szeged)

 SZAkMAi fÓRuM 
 AZ ApRÓVADGAZDÁLkODÁSRÓL 
Az OMVK, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület és a Jászberényi Lehel Vadásztársaság szervezésében 
tanácskoztak a vadgazdálkodók, a vadgazdálkodók, a ter-
mészetvédők és a mezőgazdászok 2016. november 18-án a 
jászberényi Sasközpontban. A szakmai fórum keretében első-
sorban a HELICON LIFE projekt elmúlt öt évének tapasztalatai-
ról beszélgettek a szakember. Volt előadás a projekt apróvad 
szempontjából fontos eredményeinek bemutatásáról, a raga-
dozógazdálkodásról, a mezei nyúl kutatások tapasztalatairól 
és a csapdázások tapasztalatairól is. 

A moderált szakmai beszélgetés mindenki számára hasz-
nos volt, a tapasztalatok megosztására egyértelműen nyitott 

a vadgazdálkodás és a természetvédelem is. Az itt elhang-
zottakból én tanulságként azt szűrtem le, hogy a kultúrkör-
nyezetben a természetes fácán és a mezei nyúl állomány 
a gazdálkodók és elsősorban a mezőgazdászok tényleges 
segítsége nélkül nem fog tudni talpra állni, a segítséghez 
szükséges financiális oldalon az állami szerepvállalás, akár a 
kutatási, akár a gazdálkodási oldalt nézve, hasonlóképpen a 
természetvédelemhez. A vadgazdálkodónak és a természet-
védőnek a közös célok érdekében össze lehet és kell fogni. 
A szakmai érdekek érvényre juttatása során pedig minél 
magasabb, akár Eu-s szinten kell kiharcolni a támogatást az 
állami tulajdonú vad védelme érdekében. 

 kovács istván János
 titkár

akik feladatot is vállalva, azt becsülettel végrehajtva tettek vala-
mit a szalonkázásért.

Köszönet illeti az országos részvevőkön és tudományos in-
tézeteken kívül minden megyei résztvevő vadászatra jogosultat, 
azon belül a monitoringózókat, adatszolgáltatókat, mintagyűjtő-
ket, hogy segítségükkel sikerült életben tartani az erdei szalonka 
vadászati idénybe történő visszaállítását. Remélem, - és várako-
zásaimat úgy gondolom sok-sok szalonka vadászatot kedvelő va-

dásztársam osztja - hogy a 2017. évtől legalább ebben a formában 
lehessen az erdők királynőjét, a tavasz egyik hírnökét megfigyelni 
és a jogszabályok betartása mellett néha-néha vadászni is.

Vadászüdvözlettel:
 Nagy Károly
 Szalonka Monitoring Program
    Heves megyei koordinátor
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 ViZSLAVeRSenYek éS ViZSGÁk 

Az 1971 évi Budapesti Vadászati Világkiállítás idején szervezték 
meg Magyarországon is az Országos Vizsla főversenyt, (OVF) az 
akkori MAVOSZ szervezésében. Erre a versenyre minden me-
gye küldhetett egy vizslát, magam is részt vettem ezen a ver-
senyen 1973-ban. A főversenyen mezei, vízi és erdei munkában 
versenyeztünk. Ezt annak idején „mindenes vizsla versenynek” 
is nevezték. Egy vizsla csak egy alkalommal vehetett részt e 
versenyen, következő évben másik kutyát kellett nevezni. Me-
gyénkben is rendeztünk főversenyt, melynek Farkasházy Miklós 
volt a főszervezője.

Évek multán a Főverseny szervezése lassan „átcsúszott” a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE) szervezésébe, 
mivel Farkasházy volt ott a főtitkár. Későbbiekben megalakult az 
Alföldi Vizslaverseny és a Dunántúli Vizslaverseny is, amelyekre 
minden területileg illetékes megye 3-3 vizslát küldhetett. Ilyen 
versenyt Heves megyében is rendeztünk, és egyszer a csapat-
munkát meg is nyertük, és rá került megyénk neve a vándor-
serlegre. Skopal Feri bácsi egyszer mindkét versenyt megnyerte. 
Lassan ez a versenyforma is elhalt, utolsó szervezőbizottsági el-
nök magam voltam.

2014-ben az OMVK Vadászkutya Szakbizottsága budapesti 
értekezletén felmerült a gondolat, hogy újra megkellene ren-
dezni az Országos Vizsla Főversenyt, (OVF) ezt különösen azok a 
megyei vadászkutya felelősök támogatták, akik a régi időkben is 
szervezték és látogatták a főversenyeket. Így került sor ez évben 
az Országos Vizsla Főverseny megszervezésére Soponyán.

A Főversenyt megelőzte az Alföldi és a Dunántúli megyék 
versenye.  E két versenyre törzskönyvvel rendelkező kutyát le-
hetett nevezni, megyénként hármat, amelyeknek előtte köte-
lező volt minden megyében versenyen részt venni, melyet a 
MEOE 2004 évi kiadványában szereplő Vadászkutya vizsga-és 
versenyszabályzatban szereplő Vízi-mezei verseny (VMV) sze-
rint rendeztünk. A meghirdetett versenyre csupán két vadász 
nevezte drótszőrű német vizsláját Molnár Zsolt Tiszanánáról és 
Godó Péter Tenkről. Bodonyban megrendezett VAV vizsga kere-
tében mindkét kutya kiváló teljesítményt nyújtott.  Különösen 
szeretném kiemelni mindkét kutyánál a keresési munkafázisban 
mutatott higgadt mezei munkáját, annak élénkségét, és a köz-
ben mutatott engedelmességüket. Egy másik munkafázis volt a 
nyúlvonszalék. A Mátra „dimbes-dombos” területén 300 méterre 
elhúzott lőtt nyúl nyomán nagy pontossággal végigfutottak, és 
a vadat az odaérkezéskor azonnal felvették és dombra felfelé fut-
va kellő gyorsasággal meghozták és gazdáik elé leülve átadták. 

Természetesen mindkét kutyát neveztük az Alföldi vizslaver-
senyre, ahonnan a nyolc legjobb eredményt elérő vizsla mehe-
tett a főversenyre. Molnár Zsolt az Alföldin 6., Godó Péter 9. he-
lyezést ért el. Mindkét helyezés tisztes eredmény, és dicsérendő 

mindkét vadász teljesítménye. A főversenyre Molnár Zsolt nem 
tudott elmenni, kutyája megbetegedett, míg Godó Péter egy 
másik kieső nevező helyére lépve vett részt és 11 helyezést ért el.

Felmerült bennem a gondolat, miért csupán két hivatásos 
vadász jelentkezett erre a versenyre? Másoknak nincs hasonló 
jól képzett kutyája? És ha nincs, miért nincs? Azt mondjuk a va-
dászat szórakozás és baráti találkozó is! Így igaz. Azt is  mondják 
kevés az apróvad. Ha így van, legyen kiváló kutyánk, és vetélked-
jünk vizsgákon, versenyeken! Ez évben sem tudtuk megszervez-
ni a megyei vizslaversenyt, mert nem jelentkeztek kellő időben 
vadászaink a meghirdetett VAV vizsgára, melyet Dr. Nagy Gyu-
la emlékére terveztünk megrendezni. (Dr. Nagy Gyula, sokunk 
Gyula bácsija a gyöngyösi Mátra Múzeum igazgatója volt és je-
lentős szerepe volt megyénk vadászati tevékenységének irányí-
tásában.)  A megyei versenyen emléklapot és emlékérmet kap 
minden részt vevő, de ennek elkészítéséhez bizonyos idő kell.

A VAV vizsgán Bodonyban 18 vizslát vezettek fel, ebből 12 
nem Heves megyében lakik. A vizslák az általános követelmé-
nyeknek megfeleltek Az elérhető maximális pontszám 184. Eb-
ből hárman értek el 168 pontot köztük a Karácsondi  Vt tagja, 
Noveczki Katalin. Boldogon 12 vizsla vizsgázott eredményesen, 
Szívós Zoltán mindkét drótszőrű kutyája 184 pontot ért el. He-
vesen  18 vizsla  teljesítette az előírt feltételeket.. Kis Gábor he-
vesi vadász és Szívós Zoltán boldogi vadász kutyái egyaránt 184 
pontosak lettek, de megemlítendő Kis Sándor springel spániel 
fajtájú kutyája is, amely 177 pontos teljesítményt nyújtott. VAV 
vizsgán vizslák mellett retrieverek fürjész,- és kajtatóebek is részt 
vehetnek, számukra is kötelező a vizsga.

Megyénkben régen német vizslafajtából volt a legtöbb. Ezt 
követte a rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű változat kevesebb 
volt. A pointerek száma is jelentős volt, és szép számmal voltak 
szetterek. Ma a rövidszőrű magyar vizsla vezet. Lényegesen több 
a drótszőrű változat, mint korábban. Csökkent a rövidszőrű né-
met vizslák száma. A drótszőrű változat sem gyakori fajta, bár 
láthattuk, hogy néhány kiváló példány van közöttük. A Vizsla Fő-
versenyre is két drótszőrű vizslát küldtünk. Az angol vizslafajták 
eltűntek. Ritkán találkozunk 1-1pointerrel, ebben az idényben 1 
volt. A szetterek kiszorultak?

     A munkateljesítményt értékelve még mindég a vizslák 
gyengéi a légszimat munka, melyet egy kihelyezett kimúlt fá-
cán megkeresésével kell teljesíteni. A vonszalék munkánál 150 
lépésre elhúzott lőtt fácán csapáját kell követni, és a megtalált 
vadat elhozni, ez nehezen megy, nagyon kevés kutya képes ezt 
jól végrehajtani. No, de kedves Vadász Barátaim ezek a feladatok 
a legfontosabbak! Nem csak meglőni kell  a vadat , hanem fel is 
kell venni. Mit olvashattunk erről Széchenyi Zsigmondtól a Nim-
ródban is? Keresse, keresse, vagy haza sem jöjjön…

 Dr. Harangozó Imre  bíró
 Vadászkutya Bizottság elnöke

 A bodonyi VAV és a megyei válogató verseny résztvevői
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 AZ eLSő főVeRSenY! 

Legalább is számomra az első! A történet előzményéhez hoz-
zátartozik, hogy eszembe sem jutott indulni a versenyen és az 
azt megelőző megmérettetéseken. Az egész úgy kezdődött, 
hogy egy FM-s gyűlésen összerúgtam a port Polónyi Gyuri bá-
csival, (akivel azóta viszont tegező viszonyban vagyunk és jó 
kapcsolatot ápolunk!). Ő számon kérte rajtam, hozzá teszem 
jogosan, hogy milyen alapon kérem számon a megye kutyás 
életét én Ő rajta, ha én arra sem veszem a fáradságot, hogy 
elinduljak a megyei válogatón! Mivel tudtam, hogy igaza van, 
gondoltam megteszem az első lépést. Neveztem a megyei vá-
logatóra! Szerdán!    A verseny szombaton volt! Nulla felkészü-
léssel mentem el, az esélytelenek teljes nyugalmával. Mivel Ju-
tah nevű Drótszőrű Német Vizslámmal már 5 éve versenyzem, 
így volt némi rutinunk, de az azért nem pótolta a felkészülés 
hiányát. Harangozó Imre és Garancz Lajos bíró urak azonban 
úgy gondolták, hogy megérdemeljük, hogy tovább jussunk 
Békéscsabára a regionális válogatóra. Elmondták, hogy mik a 
hiányosságok és miket kellene addig még gyakorolni, illetve 
mikre figyeljünk oda. Ezek után következett szeptemberben a 
békéscsabai válogató. A távolság miatt eléggé korán kellett in-
dulni és ez, illetve Jutah számára egy ismeretlen autóban való 
utazás megbosszulta magát. Olyan feladatokban hibáztunk, 
illetve hibázott Jutah, amiket az elmúlt 5 évben nem rontott 
el. De hát ilyen a versenyzés, éles körülmények között teljesen 
más, mint vadászaton. A késő délutáni eredményhirdetésen 
az egyik szemem sírt, a másik pedig nevetett, ahogy monda-
ni szokták! Erről a megmérettetésről az első 8 kutya jutott to-
vább az országos versenyre Soponyára. Jutah-val 1,5 ponttal 
lemaradva a 9. helyen zártuk a napot. Elkönyveltük magunk-
ban, hogy VÉGE. Ennyi volt és nem megyünk a döntőbe. De 
vigasztalódtam azzal, hogy amúgy is más programom volt arra 
a szombatra, mert az ország másik felébe, Nyíregyházára me-
gyek egy fiatal kutyámmal képesség vizsgára. Így hát elenged-
tem a dolgot és nem is gondoltam rá, teljesen el is felejtettem. 

Csörög a telefon. Halló tessék! Kovács Gábor vagyok az 
OMVK központból, szerbusz Péter! Visszalépés történt és mivel 
te végeztél a kilencedik helyen, így ha szeretnél, akkor részt 
vehetsz Soponyán a főverseny döntőjén, mondta így kerek pe-
rec nekem. Hirtelen szóhoz sem jutottam. A vicces az volt a 
dologban, hogy ez hétfő délután 2:00-kor volt! Pénteken kel-
lett utazni, szombat - vasárnap verseny. Kicsit hirtelen jött, de 
megbeszéltem a párommal, lepasszoltam a vizsgás kutyámat, 
beszéltem a mi titkárunkkal, majd végül igent mondtam. 3nap! 
Ennyi időnk volt felkészülni az Országos Vizsla Főversenyre. 
Kemény volt és közben párszor eszembe jutott, hogy nem 
vagyok azért teljesen normális. A péntek délután már Sopo-
nyán talált a Vadex Zrt-nél. Elmúlt az izgalom és az idegesség. 
Jöttek folyamatosan a barátok, ismerősök és ismerős arcok is, 
valamint akkor még ismeretlen újoncok is.  Az este folyamán 
egy bejelentés kicsit hideg zuhanyként ért, miszerint a „nagy 
mezőn” a kitett vad fogoly lesz. Jutah életében eddig egyszer 
találkozott fogollyal, akkor is csak apportíroznia kellett. Na 
mindegy gondoltam, majd meglátjuk. Szombaton egész nap 
zajlott a verseny a különböző vizsgaállomásokon. Egy-két ki-
sebb megingást leszámítva szombat este elmondhattuk ma-
gunkról, hogy még egészen jó helyen és pontszámmal zártuk 
a napot. Nyilvánvalóan a realitás talaján maradva én is tisztá-
ban voltam vele, hogy mi ennyi felkészülés után nem nyerni 
mentünk oda. A tisztes helytállás és a díjban maradás volt a 
cél. Vasárnap délelőttre maradt a már említett „nagy mező” a 
fogollyal. Sajnos megbosszulta magát a dolog! Jutah nem tud-
ta beazonosítani és végképp nem felismerni a fogoly szagát. 
Így miután megérezte, hogy ott van valami lassított és jelezte, 
majd elkezdett szépen óvatosan ráhúzni. Mivel nem ismerte 

a szagot, így nem tudta megítélni a távolságot sem, ezért saj-
nos 20-25 méter húzás után olyan közel került a kitett madár-
hoz, hogy az felrebbent és elszállt. Mivel nem történt konkrét 
vadmegállás, így ezt a feladat részt, (hozzáteszem, hogy telje-
sen jogosan!) elég rendesen lepontozták a bírók. Sajnos ezzel 
eléggé visszaestünk.  Az eredményhirdetésnél tudtuk meg, 
hogy a megjelent és a versenyen elindult 14 kutyából a 11.-dik 
helyen III. Díjban zártuk a két napos versenyt.

Nyilvánvalóan sikerülhetett volna jobban is! Kifogásokat 
én is tudnék keresni és gyártani, de változtatni ezen már nem 
lehet. A versenyzést nem lehet összehasonlítani a „hétköznapi” 
vadászattal! Ezt szinte csak az tudja, aki elindult már valaha is 
egy ehhez hasonló megmérettetésen. Nagyon sok összetevő-
je van a dolognak és nagyon sok apró dolgon el lehet csúszni 
menet közben.

Összességében elmondható, hogy egy jól szervezett ver-
senysorozaton vehettem részt. Kiváló időjárási körülmények 
között szinte mindig korrekt bírálatot kaptam. Nyilvánvalóan 
én sem mindig értettem egyet mindennel és mindenkivel, 
de hát emberek vagyunk, és nem vagyunk egyformák! De az 
egész ottani miliő nem hasonlítható össze semmivel. Ezt elme-
sélni és így átadni nem lehet, ezt csak átélni és megélni lehet 
igazán. 

Zárásként szeretném megköszönni a Heves megyei 
OMVK-nak a támogatást az elejétől mostanáig bezárólag és 
remélem, hogy ezzel az eredménnyel is hozzá tudtam valame-
lyest járulni a megye kutyás életének fellendítéséhez. 

Hát ez volt az igaz története az első Főversenyemnek, de 
remélem nem az utolsónak!

 Godó Péter
 Vizslavezető

Godó Péter kutyájával Jutah-val 
Fotó: Magyar Vadászlap
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 LeZAJLOTT AZ i. HeVeS MeGYei SZenT HuBeRTuST VeRSenY  

2016. november 19-én megrendezésre került az I. Szent Hubertusz Verseny Füzesabonyban, a Tepélypusztai Vadá-
szati Társaság területén. A jó hangulatban és szép időben lezajlott verseny végső eredménye a következőképpen 
alakult:

•	 I. helyezett és Legjobb rövidszőrű vizsla különdíj:  
Zatureczki László (Cinkei Borsó – rövidszőrű magyar vizsla)

•	 II. helyezett és Legjobb drótszőrű vizsla különdíj:   
Godó Péter (Jutah II. of Family Urban – drótszőrű német vizsla)

•	 III. helyezett: Illés Attila (Messzivadász Alíz – drótszőrű magyar vizsla)

•	 IV. helyezett és Legjobb női vezető különdíj:   
Hachmeister Petra (Zerge von Haus Schladern – drótszőrű magyar vizsla) 

A verseny médiatámogatója a Magyar Vadászlap, a honlapján tette közzé a versenyről készült beszámolót és a janu-
ári számban a nyomtatott sajtóban is helyt kap a rendezvény. Részletes információk, fotók találhatóak a versenyről 
a rendezvény közösségi oldalán.

 OMVK Heves megyei Területi Szervezete

 A verseny első három helyezettje: Zatureczki László 
(középen), Godó Péter (balról), Illés Attila (jobbról)

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