
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK ÉS  
A HEVES MEGYEI VADÁSZTÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

XIX. évfolyam 2. szám 2017. december

Jogszabály 

módosítás 

2017

3. oldal

osztályülések, 

küldöttválasztás, 

vezetőségválasztás

4-5. oldal

vadgazdálkodási 

aktualitások 

Heves megyében

6-7. oldal

 nagyHalmaJi 

 trófeamustra 

 az egererdő zrt-nél 

11. oldal
vadásznap 

2017

8-10. oldal

HEVES MEGYEI



HEVES MEGYEI2 XIX. évfolyam 2. szám 2017. december

 kedves vadásztársak,  
 vadászbarátaim! 

az omvk Heves megyei szervezete elnöksé-
gének nevében nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm valamennyiüket! ismét eltelt egy 
hosszú év és eljött az ideje, hogy számadást ké-
szítsünk az elvégzett munkánkról. 
A 2017-es év meghatározó eseménye volt az új, 20 évre 
szóló vadászterületek kialakítása. Jelenleg megyénkben 
már csak egy terület sorsa bizonytalan. A területek ki-
alakításában illetve az új vadásztársaságok elindulásakor 
tanácsokkal, egyeztetésekkel, tájékoztatókkal, rendezvé-
nyek szervezésével, valamint szakmai ismereteink meg-
osztásával segítettük a helyi társaságokat.

Számunkra fontos rendezvény volt a megyei vadász-
nap, melynek szervezésekor bíztunk abban, hogy az ér-
deklődők, illetve a résztvevők száma nem csökken az 
előző évekhez képest. Mindannyiunk munkájának kö-
szönhetően végül a várakozást felülmúló érdekelődésre 
számot tartó eseménnyé vált, amit ezúton is köszönök 
mindenkinek.

Olyan világban élünk, melyben az örökös változás 
ránk, mint vadászemberekre is nagy hatással van. Nem 
csak a természet, hanem mi is időről időre megújulunk, 
új kihívásokkal szembesülünk. Gondot okoz a még job-
ban csökkenő apróvad létszám, a helyenként túlzottan 
magas nagyvad létszám, vagy éppen a terület zavartsá-
ga miatti létszám csökkenés. Az egyre nagyobb területe-
ket elfoglaló aranysakál jelenléte, gazdasági károkat oko-
zó szárnyas, szőrmés ragadozók számának növekedése 
sem éppen kedvező a számunkra.

Hosszú évek után ismételten elindult a vadgazdálko-
dást segítő pályázati rendszer. Lehet kritizálni a mostani 
pályázati célokat, összegeket vagy éppen a feltételeket, 
de nem szabad elfelejteni, hogy ez az OMVK első próbál-
kozása, kevés idő volt a felkészülésre, és a rendelkezésre 
álló összegeket minél hamarabb vissza szeretnénk jut-
tatni a vadásztársaságoknak. Egy folyamat indulásának 
a résztvevői vagyunk, együtt kell dolgoznunk, gondol-
kodnunk, hogy a vadászatot, mint sport- és szabadidős 
tevékenységet színvonalasabbá tegyük.

A megyei választások után a megyei Vadászkamara 
Vezetősége új tagokkal látott a munkához. A szakbizott-
ságok egy része is megváltozott, kulturális bizottságot is 
létrehoztunk, mindezt azért, hogy az Önök igényeinek 
legjobb tudásunk szerint eleget tehessünk. Itt is meg 
szeretném köszönni az elmúlt négy év munkáját a me-
gyei Küldötteknek, a leköszönt Vezetőségi tagoknak. Az 
új Küldötteknek és Vezetőségnek sok sikert kívánok!

Hatvan városában a Kárpát-Medencei Vadászati Mú-
zeum az OMVK irányítása alá kerül 2018-ban. Minden 
vadásztársamat ezúton is biztatok arra, hogy e szép Mú-
zeumot gyermekeivel, családjával, barátaival feltétlenül 
látogassa meg, mert mindenki egy igazán maradandó 
élményt szerezhet önmagának és szeretteinek is.

Az elmúlt év rövid áttekintése után a Vadászkamara 
és Vadászszövetség nevében minden Vadásztársnak, sze-
retteiknek és mindazoknak, akik olvassák e Vadászlapot.

 
békés, boldog karácsonyt és vadászsikerekben 

gazdag Új évet kívánok!

 Tisztelettel és vadászüdvözlettel
 polónyi györgy
 elnök  
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 vadászJegy  

A 2017/2018. évi vadászjegyek a vadászati év végéig, 
2018. február 28-ig érvényesek. március 1-én már ren-
delkezni kell a 2018/2019.évi vadászjeggyel, mivel 
érvényes vadászjegy nélkül vadászfegyver nem tartható.

A vadászjegy érvényesítés  
2018. január 8-én (hétfőn) kezdődik.

ügyfélfogadás a vadászjegy  
érvényesítés ügyében:

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

egyéni vadászjegy érvényesítés:
szükséges dokumentumok: 2017/2018. évi vadászjegy, 
fegyvertartási engedély, 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 2018. január 8-tól/

szükséges dokumentumok: 2017/2018. évi vadász-
jegyek, névsor, amelyben fel kell tüntetni az esetleges 
változásokat (tagokat, a kilépőket, az elhalálozást, más 

megyébe költözést szükséges feltüntetni./, illetve azo-
kat külön, akik emeltdíjas biztosítást szeretnének kötni! 
Érvényesíteni csak az aktuális névsorral és fegyvertartási 
engedélyekkel lehet.

a vadászjegy érvényesítés díja: Az állami vadászjegy 
ára a hatályos rendeletben foglalt összeg, amelyről a 
honlapon fogjuk tájékoztatni a vadászokat. Jelenleg 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 pótlása 5.000 Ft (kivétel a rend-
őrségi jegyzőkönyv).

Új vadászjegy megszerzéséhez szükséges dokumen-
tumok: állami vadászvizsga bizonyítvány, akik tanfo-
lyamra jártak azoknak a tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya.

Vadászjegy érvényesítéskor a vadászok 2018. évi va-
dászévkönyvet és holdnaptárt kapnak ajándékba. 

 Kovács István János
 titkár

 Jogszabály módosítás 2017 
Az idei év sem múlt el a vadászéletünket érintő jogszabály-
módosítás nélkül. A vadásztársadalmat és szakmai berkeket 
is megosztó kérdésben fogadott el törvénymódosítást a Par-
lament 2017. november 28-án. A vad védelméről, a  vadgaz-
dálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
(a továbbiakban: Vtv.) módosítását is tartalmazó elfogadott 
törvénymódosítási javaslat lapzártáig nem került kihirdetés-
re, de az Országgyűlés honlapjáról letölthető a dokumentum. 
Az iromány szövege szerint a 2017. évi ..... törvény az agrárium 
versenyképességének javítása érdekében egyes törvények 
módosításáról tartalmazza a Vtv. módosítását is több pontban. 
A tervezett módosítások 2018. január 2-án lépnek hatályba, 
amennyiben a módosító jogszabály a Magyar Közlönyben ki-
hirdetésre kerül. Néhány lényeges módosítás:

A Vtv. 10. § (1) bekezdés c) pontjának módosításával ki-
mondja, hogy a bérvadászat csak írásbeli megállapodás és ellen-
érték fejében folytatható.

A Vtv. 37/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy „(2) A hivatásos 
vadász munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadá-
szata során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.”

Vtv. 93. § (3) bekezdés h) pont: A tájegységi fővadász szakta-
nácsadási feladatkörében eljárva „h) segítséget nyújt a vadászat-
ra jogosultnak a vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.”

Az érvényes üzemtervvel rendelkező területeknek is érde-
mes figyelemmel kísérni a módosítást, mivel a Vtv. az alábbiak-
kal egészül ki: 110. § (1) A földtulajdonosi közösség a földtulaj-
donosi közösség tulajdonában álló összes földterület – ideértve 
a medret is – tulajdoni hányada arányában számított szavazat-
többséggel hozott döntése alapján a földtulajdonosi közösség kö-
zös képviselője és a vadászatra jogosult – az érintett vadászterület 
tájegységi vadgazdálkodási tervének hatálybalépésétől számított 

hat hónapos jogvesztő határidőn belül – közös kérelemben kérel-
mezheti a vadászati hatóságnál a Módtv. hatályba lépése előtt 
a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017. február 28-án 
le nem járó üzemterv szerint működő vadászterület határának a 
17. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig való változat-
lan fenntartását és ezen vadászterület vonatkozásában a ha-
szonbérleti szerződésnek a 17. § (3) bekezdésben meghatározott 
határidőig való meghosszabbítását, valamint az ezen időszakra 
vonatkozó üzemterv jóváhagyását. A határidő elmulasztásával 
szemben nincs helye igazolásnak.

Módosul a Vtv. 16. § (1) bekezdés c) pontja, a módosulás 
szerint „A vadászati jog haszonbérlője lehet:

c) a természetvédelmi kezelésért felelős központi költségveté-
si szerv, a mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási oktatást 
folytató középiskola és felsőoktatási intézmény, a mezőgazda-
sági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági 
társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át, vagy 
a vadászterületből legalább 300 hektárt mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő 
gazdasági tevékenység céljából használja.”

Módosulnak rendelkezések a vadászati eszközök terén, 
amelyből lényeges változás, hogy a sörétes fegyverből kilőtt 
golyó kivételével a vaddisznóra is tilos lesz a kétezer ötszáz jo-
ule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer használata.

Itt szeretném ismételten felhívni a Tisztelt Vadásztársak és 
Olvasók figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi előírásokról 
tájékozódhatnak a weboldalakon, hivatalos jogszabálykereső 
honlapokon (pl. ingyenes a www.njt.hu , a Magyar Közlöny 
honlapja http://magyarkozlony.hu ), illetve a hivatalos szervek-
nél, hatóságoknál, érdekképviseleti szerveknél. 
 Kovács István János
 titkár
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 osztályülések,  
 küldöttválasztás, 
 vezetőségválasztás 
az idei évben elérkezett a kamarai küldöttek és 
tisztségviselők négy éves mandátumának vége, így 
az idei évben megtartották a sportvadász és hivatá-
sos vadász osztályüléseket, valamint a az újonnan 
megválasztott küldöttek megtartották a tisztújító 
küldöttgyűlést Heves megyében is.

Hivatásos vadász osztályülés

2017. augusztus 30-án, szerdán 9 órától került megtartásra a 
hivatásos vadász osztályülés megtartására Mátrafüreden az 
FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületének aulájában.

Az osztályülés mellett e napon került sor a hivatásos va-
dászok továbbképzésére, így nem kellett a vadőri állományt 
két napra beszólítani a területről. A továbbképzésen Dr. Mol-
nár Lajos előadásában A vadhúsvizsgálat aktuális kérdéseiről, 
ezen belül kiemelten a KSP-t, ASP-t és a madárinfluenzát érin-
tő dolgokról esett szó. Hajas Péter a „Mit lehet tenni az apró-
vadállományok megőrzéséért és fejlesztéséért?” című előadá-
sában érdekes összefüggésekre vezette rá a hallgatóságot az 
élőhelyfejlesztés és ragadozógyérítés kérdéskörében.  Vermes 
István a Heves Megyei Kormányhivatal vadászati és halászati 
szakreferense „A hivatásos vadász feladatai a vadászati törvény 
és végrehajtási rendelete tükrében” tartott előadást, amelyben 
felhívta az állomány figyelmét a vadászati törvényben foglalt 
kötelezettségeikre.

Maga az osztályülés Vona Dénes alelnök beszámolójával 
kezdődött, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A napi-
rendek szerint megválasztott jelölő bizottság munkája végez-
tével ismertette a hivatásos vadász megyei küldött jelöléseket 
és a szavazólapok elkészítését követően lezajlott a titkos szava-
zás. A legtöbb szavazatot kapó tíz jelölt lett Heves megye hiva-
tásos vadász megyei küldöttje.

Név szerint Heves megye hivatásos vadász küldöttjei mű-
ködési területtel:

sportvadász osztályülés

A sportvadászok osztályülésére egy hónappal később, 2017. 
szeptember 29-én, pénteken került sor 13 órától, a Heves Me-
gyei Kormányhivatal Eger, Szövetkezet út 6. szám alatti nagy-
tárgyalójában. Bár a korábbi küldöttek névre szóló meghívót 
kaptak, a sportvadászokat hirdetményi úton értesítettük web-
oldalunkon és a Heves Megyei Hírlap hasábján, viszonylag sze-
rény, de határozatképes létszámban gyűltek össze a vadászok 
e jeles eseményre.

Kovács Kálmán sportvadász alelnök beszámolójának elfo-
gadását követően a napirendi pontok szerint lezajlott a sport-
vadász küldöttek megválasztása. A választás végén az alábbi 
személyek vallhatták magukat Heves megye sportvadász kül-
döttjeinek:

antal lászló Eger nagy barna Noszvaj

bozó olivér Egerbocs dr. nagy béla Kompolt

Czifra miklós Andornaktálya nagy károly Recsk

fajcsák sándor Eger pádár sándor Hatvan

ficzere zoltán Bátor pári zsolt Tarnaméra

fridél lajos Eger polónyi györgy Eger

godó lajos máté Tiszanána sály péter Recsk

Holczreiter istván Eger dr. seszták attila 
János Eger

dr. Holtzer olivér Eger id. simon györgy Eger

Hossó antal Eger szabó lászló Domoszló

inhaizer Hubert 
nimród Pétervására szabó péter Füzesabony

Juhász miklós Egerszalók szepesi József Felsőtárkány

kakuk lászló Eger szén József Kisköre

kelemen gyula Heves szigili János Heves

koch árpád Recsk szuromi József Eger

kormos János Novaj tóth istván Eger

kovács ágoston Mátraballa tóth lajos Visznek

kovács istván János Egerszólát ujlaki gyula Tarnalelesz

kovács József Andornaktálya valaczkai erzsébet Tarnalelesz

kovács kálmán róbert Hatvan varró magdolna Pétervására

kriston miklós Besenyőtelek verebélyi györgy Egerszólát

lövei zsolt Kompolt vermes istván Ostoros

dr. magda Jenő Tenk dr. vincze ferenc Heves

magné bóta lenke 
anna Eger vona dénes Tarnaszentmiklós

magyar dezső Gyöngyös zay benedek Bükkszenter-
zsébet

majoros tamás János Eger zrónik istván Verpelét

misik péter Detk zsák győző Ecséd

molnár péter Gyöngyös

angyal  
andrás

Rózsaszent-
márton

Szücsi-Rózsai Földtulajdonosok  
Vadásztársaság

boldizsár tibor Parádsasvár Egererdő Erdészeti Zrt.

kalo zoltán Füzesabony Tiszanánai Természetbarátok Környezet- és 
Vadgazdálkodási Egyesülete

molnár zsolt Váraszó Bükkalja és Széchenyi Zsigmond  
Vadásztársaság

nagy balázs norbert Nagyréde Szőlőskert Vadásztársaság

nagy károly imre Eger Egererdő Erdészeti Zrt.

pádár roland ferenc Tarnaörs Tarnaőrsi Dózsa Vadásztársaság

szűcs iván Szilvásvárad Egererdő Erdészeti Zrt.

ujházy andrás Hatvan Hatvani Aranyfácán  
Vadásztársaság

vallyon róbert Hevesvezekény Kömlői Földtulajdonosok Vadásztársasága
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tisztÚJító választás 

A Heves megyei küldöttek megválasztását követően sort kel-
lett keríteni az OMVK Heves megyei Területi Szervezetének 
tisztújító választására, ahol a megyei vezetőséget, az Etikai Bi-
zottság, a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság, a Felügye-
lő Bizottság tagjait és az országos küldötteket kellett megvá-
lasztani. Erre az eseményre 2017. november 3-án került sor, 
szintén a Heves Megyei Kormányhivatal, Eger, Szövetkezet út 6. 
szám alatti nagytárgyalójában. A jó hangulatban, napirendek 
szerint lezajlott ülés végeredményeképpen megválasztásra ke-
rült a következő négy évre a megye kamarai vezetése az aláb-
biak szerint:

az omvk Heves megyei területi szervezetének   
tisztségviselői:
elnök: Polónyi György
sportvadász alelnök: Kovács Kálmán
Hivatásos vadász alelnök: Szűcs Iván
titkár: Kovács István János (2015-ben 10 évre választott)
vezetőségi tagok: Szabó László, Ujlaki Gyula
etikai bizottság elnöke: Dr. Holtzer Olivér
vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság elnöke: Dobre-
Kecsmár Csaba
felügyelőbizottság elnöke: Zrónik István

etikai bizottság:
elnök: Dr. Holczer Olivér
tagok: Hossó Antal, Kelemen Gyula, Dr. Magda Jenő, Dr. Mol-
nár Róbert, Molnár Zsolt, Dr. Seszták Attila, Szuromi József, Uj-
házy András, Vona Dénes
vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság:
elnök: Dobre-Kecsmár Csaba
tagok: Bozó Olivér, Csirke László, Demeter Erzsébet, Vágner Ákos
felügyelő bizottság:
elnök: Zrónik István
tagok: Kormos János, Molnár Péter
országos küldöttek:
Kovács István János, Kovács Kálmán, Magyar Dezső, Polónyi 
György, Szabó Péter, Szigili János, Szűcs Iván, Tóth Lajos, Ujhá-
zy András, Dr. Vincze Ferenc, Vona Dénes, Zay Benedek

E sorokkal is megköszönöm az elmúlt ciklus megyei és or-
szágos küldöttjeinek, vezetőségi tagjainak közös céljaink el-
érése érdekében végzett munkáját, fáradozását. Egyben gratu-
lálok a megválasztott küldötteknek és funkcionáriusoknak és 
jó egészséget, kitartást kívánok az elkövetkező ciklus felada-
tainak sikeres elvégzéséhez és az új kihívások leküzdéséhez, 
különösképpen szem előtt tartva, hogy e ciklus utolsó évében 
zajlik majd a 2021-es Vadászati Világkiállítás, melynek sikeres 
lebonyolítása rajtunk is múlik.
 Kovács István János
 titkár

 rendkívüli országos küldöttközgyűlés 2017. deCember 11-én 
Lapzárta időpontjában zajlott az Orszá-
gos Küldöttközgyűlés, ahol a napiren-
dek szerint megtörtént az alapszabály 
és a központ működési szabályzatának 
módosítása. Az alapszabály módosítás-
ra hatvani Vadászati Múzeum átvétele 
miatt vált szükségessé, egyben elfoga-
dásra került az intézményt működtető 
kft. alapító okirata is. A megnövekedett 
feladatok miatt szükségessé vált a köz-
ponti apparátus személyi állományá-
nak bővítése, amihez a küldöttközgyű-
lés döntése volt szükséges a központ 
SZMSZ módosítása miatt.

Az alapszabállyal kapcsolatban el-
hangzottak egyéb, a jelenlegi módo-

sításhoz nem kapcsolódó javaslatok 
is, ám rövid vita után elfogadta a köz-
gyűlés, hogy ezeket a soron következő 
közgyűlésen tárgyalják kellő előkészí-
tést követően. Ezzel kapcsolatban vár-
ják a megyék írásos javaslatait 2018. 
február hó végéig.

A nyáron távozott főtitkát, Pechtol 
János helyére a jelenlegi küldöttköz-
gyűlésnek kellett új főtitkárt válasz-
tani. A döntés-előkészítés során az 
elnökség Bajdik Pétert, a Földműve-
lésügyi Minisztérium Vadgazdálkodá-
si Tájegységi Főosztályának jelenlegi 
vezetőjét javasolta e posztra. A kül-
döttek 197 igennel, 9 nemmel és 1 ér-

vénytelen szavazattal, ellenjelölt nél-
kül választották meg Bajdik Pétert az 
OMVK főtitkárának. 

Az Országos Vadgazdálkodási 
Alappal kapcsolatban is hozott dön-
tést a küldöttközgyűlés. Miután a 
2017-es évben 200 millió Ft került az 
alapba és a következő évben nagyobb 
összeg elkülönítésére lesz lehetőség, 
így a küldöttek döntése alapján 2018-
ban 300 millió forinttal bővül a keret, 
azaz jövőre az OMVK összesen 500 
millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatást tud nyújtani a vadgazdálkodók 
részére. 
 OMVK Heves megyei Területi Szervezete

Országos küldöttjeink a közgyűlésen 
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 vadgazdálkodási aktualitások Heves megyében 
2017. szeptember 30. napjával lezárult erre a vadászati évre az őzbak vadászati idény. A 2017/2018-as vadászati év-
ben a tavalyihoz képest kevesebb, 1422 db őzbak trófea került bemutatásra, ami 2,6 %-os csökkenést jelent az őzbak 
lelövésekben. Ebben az évben érmes őzbak 161 db volt, ami a bírált bakoknak  11,32 %-a, ami több, mint a megelőző 
év 8,77 %-os érmes aránya. Az éremhatárt elért trófeákból arany 34 db, ezüstérmes 55 db, bronzérmes 72 db került 
elejtésre. Az idei évben terítékre hozott őzbakok közül a legnagyobb trófeasúlyú őzagancs 635 gramm (24 órás kis-
koponyás súly), mely 168,25 CIC pontot kapott. Az őzbakok 27,9 %-át külföldi vadász, míg nagyobb hányadát, 72,1 
%-át hazai vadász hozta terítékre. Az alábbi táblázatokban láthatóak a lebírált bakok korosztály és trófeatömeg meg-
oszlás adatai, összehasonlítva a 2014/2015. a 2015/2016. és a 2016/2017. vadászati év adataival:

 országos vadgazdálkodási  
 alap és megyei pályázatok 
Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége szeptem-
ber 28-ai ülésén elfogadta a vadászatra jogosultak vad-
gazdálkodási tevékenységének fejlesztését támogató 
Országos Vadgazdálkodási Alap működési szabályait és 
a 2017. évi pályázati felhívást, amely ezt követően ki-
hirdetésre is került. A vadgazdálkodók az idei évben no-
vember 30-áig adhatták be pályázataikat.

Heves megyében kilenc vadászatra jogosult, össze-
sen 24 pályázatot nyújtott be az előírt határidőig össze-
sen 33,36 millió forint pályázati összeggel, amelyből az 
igényelt támogatás 18,422 millió forint. Négy nagyvadas, 
egy vegyesvadas és négy apróvadas vadászterületről ke-
rületek benyújtásra a pályázatok.

A benyújtott pályázatok megoszlása az alábbiak szerint 
alakult:
Célterület 2/1. Ökológiai jelentőségű területek (EFA), bio-
diverzitás területek, szegélyek kialakítása,
kezelése, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók ki-
alakítása: 4 db.
Célterület 2/2. Termesztett növényféleségek diverzifiká-
lása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével: 7 db.
Célterület 2/3. Vadászterület vízellátását javító, a termé-
szetes ökológiai víz megtartását célzó
beavatkozás: 3 db.
Célterület 2/4. Ragadozógyérítés,   
csapdapark fejlesztés: 7 db
Célterület 2/5. Fácán, fogoly, mezei nyúl és őz állomány-
gazdálkodás fejlesztése: 3 db.
 OMVK Heves megyei Területi Szervezete

 vadHÚsvizsgáló tanfolyam 
 és vizsga Heves megyében 
Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete vadhúsvizs-
gáló tanfolyamot és vizsgát szervezett Egerben, 2017. jú-
lius 29-én, illetve 2017. augusztus 1-én. A 43/2011. (V.26.) 
VM rendelet szerint a tanfolyamon való részvétel alap-
követelménye középfokú végzettség, minimum tíz év 
szakmai gyakorlat és állami vadászvizsga megléte volt. 

Összesen 15 fő végezte el a tanfolyamot és teljesítette 
a vizsgakövetelményeket. Az újonnan nyilvántartásba 
vett vadhúsvizsgálók már a legfrissebb ismeretekkel fel-
vértezve (ASP mintagyűjtés, madárinfluenza) állnak a va-
dásztársadalom rendelkezésére.

Aki érdeklődik a vadhúsvizsgáló képzés és vizsga 
iránt, annak érdemes rendszeresen böngészni webolda-
lunkat, mert hamarosan indítjuk a soron következő tan-
folyamunkat.
 Kovács István János
 titkár

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

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

2017/2018
Mennyiség (db) 196 112 194 265 283 192
Aránya (%) 13,8 7,9 13,7 18,4 20 13,4
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2017. november 30. napjáig összesen 494 gímtrófea került bemutatásra, ami 10,19 %-os csökkenés a tavalyi év ugyanezen idő-
szakához viszonyítva. Az eddig lebírált gímtrófeák közül a legnagyobb trófeasúlyú gímbika 9,45 kg (24 órás nagykoponyás súly), 
amely 210,47 CIC pontszámot kapott a trófeabírálaton. Az eddig bemutatott gímbikákból 93 példányt külföldi vadász ejtett el. Az 
alábbi táblázat mutatja a főbb adatokat, összehasonlítva az eredményeket az előző év időarányos adataival:

A 2017. február 28. napján lejáró vadgazdálkodási üzemtervvel rendelkező 58 vadászterület közül 57 vadászterület 
határának kijelölése jogerősen megtörtént. Sor került az 57 kijelölt vadászterület közös képviselőjének és vadászatra 
jogosultjának nyilvántartásba vételére. 

A tájegységi vadgazdálkodási tervek megjelenését követően a vadászatra jogosultak feladata a vadgazdálkodási 
üzemtervek elkészítése. Az elkészített vadgazdálkodási üzemterveket a tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalé-
pést követő 6 hónapon belül kell a területi vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani. 
 bocsi Csaba
 főosztályvezető-helyettes
 Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
 Földművelésügyi Osztály

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

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

2017/2018
Mennyiség (db) 89 67 18 3 3
Aránya (%) 6,3 4,7 1,3 0,3 0,2

Kor (év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

2017/2018

Mennyiség (db) 157 64 422 208 317 131 53 34 15 14 5 2
Aránya (%) 11,1 4,5 29,7 14,6 22,5 9,2 3,6 2,3 1 0,9 0,4 0,2
Korosztály Fiatal Középkorú Öreg
Aránya (%) 45,3 37,1 17,6

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

2017/2018 494 91 1 14 76 2 11 27
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 vadászatra Jogosultak és  
 földtulaJdonosi  
 közös képviselők   
 értekezlete 
A Heves egyei érdekképviselet és a vadászati hatóság közös szerve-
zésében került megrendezésre a már hagyományosnak mondható 
vadászatra jogosulti értekezlet 2017. október 19-én, A Heves Megyei 
Kormányhivatal Eger, Szövetkezet út 6. szám alatti nagytárgyalójá-
ban. A megújult és vadász szemnek is kellemesen dekorált teremben 
negyvenhat vadászatra jogosult képviseletében több mint ötven ér-
deklődő gyűlt össze. A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hi-
vatalának vezetője, dr. Boncz László köszöntötte az egybegyűlteket 
és nyitotta meg az értekezletet.

Az első előadást a vadgazdálkodási tájegységi rendszer 
bemutatásáról Bajdik Péter a Földművelésügyi Minisztérium Vadgaz-
dálkodási Tájegységi Főosztályának főosztályvezető tartotta. Jelen 
volt főosztálytól a 310-es tájegység fővadásza Demeter Erzsébet és a 
203-as tájegység tájegységi fővadásza Csirke László. Az új üzemtervi 
ciklus vadgazdálkodási, vadvédelmi feladatairól és a vadászati ható-
sági elvárásokról adott tájékoztatást Bocsi Csaba főosztályvezető-he-
lyettes, a Heves Megyei Kormányhivatal vadászati hatóságától. Godó 
Lajos Máté vadászati és halászati szakügyintéző a vadászat baleset-
védelmi és –megelőzési szabályairól tartott előadást. Kovács István 
János tájékoztatást tartott az Országos Vadgazdálkodási Alapból fi-
nanszírozható tevékenységek támogatására kiírt 2017. évi pályázati 
felhívásról, valamint az érdekképviseleti hírekről, aktualitásokról. A 
vadászkutya szükségessége a vadászterületen, a vadászkutyázás 
helyzete Heves megyében címmel tartott előadást Harsányi Jenő, az 
OMVK Heves megyei Területi Szervezete Kynológiai Bizottságának 
tagja.

Az értekezlet során lehetőség volt konzultációra, többen élve 
a lehetőséggel megosztották tapasztalataikat és aggályaikat az új 
üzemtervi ciklus indulásával vagy az apróvadállomány védelmével 
kapcsolatban.

Vadászati, vadgazdálkodási szempontból egy másik jelentős ren-
dezvény volt a Heves megyei vadászati hatóság részéről megrende-
zett földtulajdonosi közös képviselői értekezlet, melyre 2017. novem-
ber 23-án a fentivel azonos helyszínen került sor. Rendhagyó módon 
először találkozhattak egymással a megye közös képviselői és hall-
gathatták meg a NAV Heves Megyei Adóigazgatóságának tájékoztató 
előadását és a vadászati hatóság tájékoztatását az elkövetkező idő-
szak feladataival kapcsolatban.
 Kovács István János
 titkár

A hallgatóság
Jogosulti értekezlet

Dr. Boncz László megnyitó beszéde közben, a képen (balról 
jobbra) Bajdik Péter, dr. Boncz László, Bocsi Csaba, Polónyi 
György, Godó Lajos Máté, Demeter Erzsébet
Jogosulti értekezlet

Godó Ferenc megosztja szakmai tapasztalatait

 vadásznap 2017 
a XXvi. Heves megyei vadásznap az idei évben a régi, jól bevált 
helyszínen, parádfürdő parkjának árnyat adó fái alatt került meg-
rendezésre. az omvk Heves megyei területi szervezete, a Heves 
megyei vadásztársaságok szövetsége és parád önkormányzatá-
nak közös szervezésében lebonyolított július 8-ai rendezvény a 
korábbiakhoz hasonlóan illeszkedett a palóc napokhoz, látoga-
tottság és az érdeklődők száma tekintetében erősítette egymást. 
több mint huszonöt megyei vadásztársaság és vadgazdálkodó 
vett rész önálló sátorral a rendezvényen, még a megyén túlról és 
a határon túlról, ukrajnából is érkeztek hozzánk vadászbarátok. 
külön öröm, hogy sikerült a természetvédelmet is közelebb hozni 
a vadásztársadalomhoz, hiszen a bükki nemzeti park igazgatósá-
ga is jelen volt a vadásznapon, sőt vállalták a főzőverseny meg-
mérettetését is. polónyi györgy elnök úr megnyitója és mudriczki 
József polgármester úr köszöntő szavait követően  dobre-kecs-
már Csaba megyei nak alelnök úr üdvözlő szavai következtek és 
hivatalosan is kezdetét vette a vadásznap.

A kitüntetések átadása során, amely most is rendezvény egyik csúcspontja 
volt, az alábbi vadásztársak vehették át az elismeréseket:

vadászkamara aranyérme: 

•	 kaszab balázs – A Fehérkő Vadásztársaság tagja. Az Agrártudományi 
egyetem elvégzése után került, mint agrármérnök a pétervásárai Me-
zőgazdasági Szövetkezethez, ahol érdeklődni kezdett a vadászat iránt. 
Először az ottani területen működő Egyesült Tarnavölgye Vadásztársa-
ság tagja lett 1972-ben, majd elnöke 1980-ban. 1996-ig volt a társaság 
elnöke, majd alapító tagja és elnöke volt további 20 éven át a Fehérkő 
Vadásztársaságnak. A vadászterülethez tartozó földtulajdonosok is 20 
éven keresztül bizalmat szavaztak számára. Vezetése alatt nagyot fej-
lődött Heves megye északi hegyvidékének vadállo-
mánya mennyiségileg és minőségileg is. Új 
vadfajokat telepített a térségbe és elköte-
lezetten vezette az egyesületet, amely 
ennek köszönhetően mindig stabilan 
működött. Megromlott egészségi 
állapota miatt 2016. decemberében 
lemondott, de a vadászat iránti ér-
deklődése a mai napig megmaradt. 
A vadásztársaság tagsága munkáját 
megköszönve a Fehérkő Vadász-
társaság örökös tiszteletbeli tagjává 
választotta és ezzel az elismeréssel sze-
retné megköszönni az elmúlt évtizedeket. 
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nimród érem: 

•	 bálint József – a Pélyi Tiszatáj Va-
dásztársaság tagja 1982.-ben lett 
tagja a Pélyi Tiszatáj Vadásztársa-
ságnak. A Vadásztársaságon belül 
1986-tól 4 ciklusban az Ellenőrző 
Bizottság tagja is volt.  A vadász-
társaság életében mindig aktívan 
részt vett, a vadászatokon és a tár-
sadalmi munkában egyaránt. Emberi 
magatartásával, vadászias, etikus viselkedé-
sével kivívta a többi vadásztag elismerését. Ezt a kitartó munkát kívánják 
vadásztársai ezzel a kitüntetéssel elismerni.

•	 dr. Cseh lászló – az Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság tagja, 33 
éve vadászik, vadász pályafutását 1984-ben  a Studinka László Bérkilövő 
Vadásztársaságban kezdte. 1989-ben tagja lett a Mátra Múzeum Vadász-
társaságnak és itt a Fegyelmi Bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 1996-
ban alapító tagja volt az Egerbaktai Vadásztársaságnak és az Ostoros-No-
vaj Egyetértés Vadásztársaságnak. Az Ostoros-Novaj Egyetértés Vadász-
társaságban alapítása óta a titkári teendőket látja el. Társadalmi munkán 
az elsők között található, ha bárkinek segítségre van szüksége, számítani 
lehet rá. Eddigi munkáját, vadászatban kifejtett szakmai tevékenységét 
szeretnék vadásztársasai ezzel az elismeréssel megköszönni.

•	 Czifra miklós – a Vízimalom Vadásztársaság tagja „1984 óta vadászik. 
1998 óta tagja a Vízimalom Vadásztársaságnak. A Vadásztársaság vadász-
mestereként elkötelezett a vadvédelem és a vadgazdálkodás iránt, és nagy 
hangsúlyt helyez a vadászatok szakszerű és fegyelmezett lebonyolítására. 
A vadászat ügyét évtizedek óta odaadással szolgálja. A tagság körében 
köztiszteletnek örvend, elismert, megbecsült tagja a  Vadásztársaságnak. 
A társasági munkák megszervezésében és lebonyolításában mindig aktí-
van részt vesz. Ezzel a kitüntetéssel szeretnénk elismerni eddigi tevékeny-
ségét.

•	 matalik attila – a Szücsi-Rózsai Földtulajdonosok Vadásztársasága va-
dászmestere, az Egererdő Zrt. kerületvezető erdésze. A természet iránti 
érdeklődése már fiatalon megnyilvánult, ezért tanulmányait a mátrafüredi 
Vadas Jenő Erdészeti Technikumban folytatta. 2000-től tagja Szücsi-Rózsai 
Földtulajdonosok Vadásztársaságának, 2007-től a vadászmesteri feladato-
kat is ellátja a tagság nagy megelégedettségével. Számos vadászvendéget 
juttatott felejthetetlen vadászélményhez és gyönyörű trófeához kompro-
misszumot nem ismerő hozzáállásával. Szakmai tudása, elhivatottsága 
megkérdőjelezhetetlen. Szereti, ápolja és tiszteli a vadat. Munkája elisme-
réseként szeretnék részre a kitüntetést átadni.

•	 őzse János – a Mátra ’97 vadásztársaság tagja. 1981-ban avatták vadász-
szá a Szücsi Mátrahegyalja Vadásztársaságban. A társaság aktív tagjaként 
előbb a Fegyelmi bizottságban tevékenykedett, majd elnöke lett a társa-
ságnak. 1997-ben lett a Mátra 97 vadásztársaság tagja, majd vadászmes-
tere, jelenleg a társaság átalakulása után is becsületesen végzi a rá kirótt 
feladatokat. Lelkiismeretes munkáját szeretnék vadásztársai ezzel a kitün-
tetéssel megköszönni. 

•	 szabó lászló A Heves megyei Vadásztársaságok Szövetsége elnökségi 
tagja már több mint 10 éve. Munkáját lelkiismeretesen végzi, mint elnök-
ségi tag, és mint vadásztársasági elnök. Elismert egyéniség, oszlopos tagja 
a közösségnek. Aktív jó közösségi szellemű ember. Jó vadásznak, becsüle-
tes embernek ismerik, környezete szereti és elismeri.  Ezzel a kitüntetéssel 
szeretnénk megköszönni, munkáját és elkötelezettségét a vadászat, a va-
dászok iránt, valamint azt, hogy már több mint 10 éve minden vadásznap 
kiemelt és önzetlen támogatója, lelkes segítője és szervezője. Lelkiisme-
retes munkáját szeretné az elnökség ezzel a kitüntetéssel megköszönni. 

•	 őzse János – a Mátra ’97 vadásztársaság tagja. 1981-ban avatták vadász-
szá a Szücsi Mátrahegyalja Vadásztársaságban. A társaság aktív tagjaként 
előbb a Fegyelmi bizottságban tevékenykedett, majd elnöke lett a társa-
ságnak. 1997-ben lett a Mátra 97 vadásztársaság tagja, majd vadászmes-
tere, jelenleg a társaság átalakulása után is becsületesen végzi a rá kirótt 
feladatokat. Lelkiismeretes munkáját szeretnék vadásztársai ezzel a kitün-
tetéssel megköszönni. 

•	 zaja sándor – a Markazi Várhegy Vadásztársaság tagja 1988-tól vadászik. 
Pályafutását az Abasári Rákóczi Ferenc Vadásztársaságban kezdte, majd az 
1997-ben alakult Markazi Várhegy Vadásztársaság alapító tagja volt. Min-
dig példamutató, határozott, precíz és fegyelmezett, aktív a vadászatban. 
Munkáját lelkiismeretesen, célratörően a közösség érdekében végzi. A 
társadalmi munkák aktív résztvevője, a vadásznapok állandó résztvevője, 
segítője. Vadásztársai eddigi lelkiismeretes munkáját szeretnék ezzel a ki-
tüntetéssel megköszönni.

gróf nádasdy ferenC emlékplakett:

átányi vadásztársaság Az Átányi Vadásztársaság a dél hevesi térségben 
3461 Ha –on gazdálkodott az elmúlt vadászati üzemterv alatt. A vadászterü-
letet jellemzi, hogy leginkább apróvadas, nagy vadként őz illetve már meg-
jelent a vaddisznó is. A 
vadásztársaság taglét-
száma 16 fő, akik az el-
múlt időszakban igen 
nagy erőfeszítéseket 
tettek, hogy a vadász-
területen történő va-
dászatok, vadásztatá-
sok eredményesek és 
hangulatosak legye-
nek. Különösen nagy 
hangsúlyt fektettek 
az orvvadászok által 
okozott károk csök-
kentésére. A fokozott 
ellenőrzések ered-
ményeként egyre szebbek lettek a terítékek úgy fácánkakasból, mint mezei 
nyúlból. Az Átányi Vadásztársaság az elmúlt 10 évben kiemelkedően telje-
sítette a vadgazdálkodási előírásokat, a törvényekben megfogalmazottakat, 
és ez által minden területen fejlődött. Az új vadászati törvényben megfogal-
mazottak alapján Heves megyében az elsők között voltak, akiket a Hatóság 
nyilvántartásba vett. 
 
Az Erzsébet Hotel adott otthont Valaczkai Erzsébet festő és grafikusművész, 
valamint Csengődi Ottó természeti szobrai kiállításának, melyeket Oláh Csa-
ba a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke nyitott meg, melyet követően Juli-
es Massenet: Thais Meditatio című művét hallgathatták a részvevők Nagyová 
Kornélia hegedű-előadásában. A délután folyamán szintén az Erzsébet Ho-
tel adott helyt Balog István világutazó „gróf Széchenyi Zsigmond nyomában 
Kelet-Afrikában és Alaszkában” című előadásának, Szabó József Vaddisznóláz 
– könyvbemutatójának, illetve Gombkötő Péter, a BMPI munkatársa nagyra-
gadozókról (farkas, medve, hiúz) szóló előadásának is.

Az elmaradhatatlan gyermekprogramok, vadászkutya, vadászíjász, solymász 
és állathang bemutató mellett, az idei évben a vadászati programokat to-
vább színesítette Vári Dávid, a Magyar Vadászlap kreatív séfjének bemuta-
tója, aki a kulináris élvezetek rajongóit kényeztette grillezett finomságokkal. 
A főzőverseny eredményhirdetését bekeretezte a színpadon a Cafe Quartet 
vonósnégyes zenei repertoárja. A zenekar rendhagyó hangzásvilágú muzsi-
kájával a csúcspont előtti feszültséget oldotta, majd az eredményhirdetést 
követően húzták a „talpalávaló”, míg a sátor „rájuk nem szakadt”.
A 2017 évi megyei vadásznapon a főzőverseny zsűrije az alábbi végered-
ményt hirdette ki: 

Leves kategória:
I. Nagyrédei Szőlőskert Vadásztársaság
II. Domoszló és Kisnána Földtulajdonos Vadászok Egyesülete
III. Pélyi Tiszatáj Vadásztársaság
Leves kategória különdíj: Füzes Vadásztársaság
Leves kategória különdíj: Guti Nagy Erdő Vadásztársaság

Pörkölt kategória: 
I. Felső-Tarnavidéki Vadásztársaság
II. Tarnamérai Tarnamente Vadásztársaság
III. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Pörkölt kategória különdíj: Dél-Mátra Vadásztársaság

Sült kategória: 
I. Grassalkovich Vadásztársaság
II. Hegyeskő Vadásztársaság
III. Vízimalom Vadásztársaság
Töltött káposzta: Gróf Károlyi Mihály Vadásztársaság

A vadásztársaságok által biztosított jókedv és ételek, a változatos programok 
garantálták, hogy a XXVI. Heves megyei Vadásznapra kilátogatók és részve-
vők tartalmas és szórakoztató nap után térjenek nyugovóra vagy csatlakozza-
nak be a késő délután, este kezdődő Palóc Napi programokhoz. 

 Kovács István János



HEVES MEGYEI10 XIX. évfolyam 2. szám 2017. december

  vadásznap képekben 2017  

Erősödnek a hagyományos vadászati módok, 
mint például az agarászat

Czifra Miklós a Nimród érem kitüntetés boldog tulajdonosa

Polónyi György elnök és kitüntetettjeink (balról jobbra): Zaja 
Sándor, Szabó László, Matalik Attila, Cifra Miklós, Őzse Já-
nos, Bálint József, Szigili János

A gyerekek sem unatkoztak

Szabó László átveszi kitüntetését

Az Egererdő Erdészeti Zrt. sátránál nemcsak a jóllakhattunk, 
hanem szakmai ismeretekkel is gyarapodhattunk

A színpadon játszik a Cafe Quartet

És a solymászat is, itt nem 
két tipikus solymász ma-
dárral, egy kárókatoná-
val és egy hollóval

A Verpeléti vadásztársa-
ság trófeakiállítása
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  nagyHalmaJi  
  trófeamustra  
  az egererdő zrt-nél  

Sorban a hatodik alkalommal, ez évben október 
13-án rendezte meg az Egererdő Zrt. a cég gím-
szarvas bőgési időszakában elejtett bikák trófe-
aszemléjét az immár hagyományosnak tekint-
hető, festői környezetben elhelyezkedő mátrai 
Nagyhalmaj-tisztáson. Szerencsére, a tavalyi rosz-
sznak mondható időjárás után, idén ismételten 
egy gyönyörű őszi napon sikerült 150-től is több 
érdeklődőnek megcsodálnia a kiállított agancser-
dőt. Kapcsolódó programként a megyei Vadász-
kamara szervezésében Szent Hubertus-mise és ki-
tüntetések átadása is színesítette a rendezvényt. A 
trófeaszemle megnyitójának kezdetét kürtszigná-
lok hangja adta mindenkinek a tudtára. Kivételes 
eseményként - és talán így még jobban megadva 
a vadnak járó tiszteletet – egy osztrák, Irsslinger 
nevű 6 tagú vadász család kürtölését hallhatta 
a szakmai közönség. Már régóta a cég területén 
vadásznak, először a verpeléti, majd a mátrafüredi 
vadászterület erdeit járták és járják. A trófeaszem-
lekor Irsslinger Úr öt fia és egy unokája fújta a 
kürtöket.  Dudás Béla mátrafüredi erdészetvezető 
köszöntője után Dr. Jung László az erdőgazda-
ság vezérigazgatója nyitotta meg a rendezvényt, 
amelyben kifejtette, hogy komoly szakmai munka 
és felkészültség áll a háttérben, amely az erdő- és 
vadgazdálkodás szoros összhangjában történt.

A 20 éves üzemtervi ciklusra vonatkozó va-
dászterület kialakítás sajnos nem ment zökke-
nőmentesen, így az egyik, egyben legnagyobb, 
közel 27.000 hektáros vadászterületünkön csak 
augusztus végén lehetett a vadgazdálkodási, va-
dászati tevékenységet elkezdeni, a bőgésre való 
felkészülést a lehetőségekhez képest a legjobban 
teljesíteni. A gímszarvas állományszabályozás te-
kintetében is, az Egererdő Zrt. kiemelt feladatként 
kezeli a vadkárok megelőzését és csökkentését, 
ennek érdekében fokozott figyelemmel kíséri a 
vadkárveszélyes területeket, és ezt szem előtt 
tartva teljesíti az éves vadgazdálkodási tervet. 

A következőkben a szemlén is elhangzott 
számadatokkal szeretném bemutatni az idei bő-
gési eredményeket. A trófeaszemle időpontjáig 
96 db gímbika került terítékre. Közülük az idei 
évben nem került ki aranyérmes. A bíráló bizott-
ság 4 ezüst és 13 bronzminősítést osztott ki a 
pontok alapján. A 17 db érmes bika elmaradt az 
előző évek mennyiségéhez képest, ami 18 %-os 
érmes arányt jelent. Az érmes bikák átlagsúlyát 
tekintve 7,18 kg, ami az elmúlt évek egyik legki-
magaslóbbja volt. 7 kg-on felüli trófea 8 db volt. 
A nászidőben elejtett és már lebírált gímagancsok 
átlaga 4,90 kg, ami megfelel egy-két év kimagas-
ló átlagsúlyától eltekintve a cég vadászterületein 
lévő átlagsúlynak. Mivel megemelt tervszámokkal 

kell dolgoznunk, így a 2016/17-es vadászati év-
ben a cég vadászterületein összességében 239 db 
gímbikát kellett terítékre hozni 370 db tehén és 
ünő, valamint 420 db borjú mellett. Ebben a vadá-
szati évben a kései vadászterület kialakítás miatt 
valamivel kevesebb a tervszám, de ennek ellené-
re a bőgési időszakban már el kell kezdeni a bikák 
selejtezését, a fiatal korosztály állományszabályo-
zását. Így már ezekben a számokban szerepelnek 
az első agancsú, vagy 2-3 éves trófeások is, ami a 
bőgési időszak átlagsúly romlásához vezet vagy 
vezethet. Az ezüstérmes bikák átlagsúlya 7,90 kg, 
a bronzérmeseké 6,96 század kiló volt. A legna-
gyobb bika, a mátrafüredi erdészetnél került terí-
tékre, 8,52 kg-ot nyomott a mérlegen, és ezüstér-
met érdemelt ki. Összesen 187,43 C.I.C. pontot ért 
el. A bikák közül idén 10 darabot lőtt külföldi va-
dászvendég, ami a terítékre kerülteknek a 11 %-át 
adja. Legnagyobb számban osztrákok és németek 
vannak jelen vadászterületeinken, de szép szám-
mal dán, olasz, svéd, finn, svájci vadászok, valamit 
szerb, belga, angol, holland, román és a tengeren 
túli vadászok is ellátogatnak hozzánk.

A legidősebb bikát 12 évesre becsülték a hiva-
talos bírálaton, 11 év fölötti 2 db volt. Sajnos elő-
fordult, hogy a terítéken hibás kilövésnek köszön-
hetően feküdt egy-egy trófeás, de ez mindössze 6 
darabot jelentett, amely egy ilyen nagyságú elej-
tésnél elhanyagolhatónak mondható. A jövőben 
továbbra is törekedni kell a korai kilövések elke-
rülésére. Az elejtéseknek 55 %-át teszi ki a fiatalok 
korosztálya (50 db), majd 43 %  középkorú és 2 % 
a öreg korosztályba tartozó bikák aránya. Tisztán 
látszódik, hogy évről évre több fiatal egyed kerül 
terítékre.

Az Egererdő Zrt. kezelésében lévő területeken 
a vadgazdálkodás célja többek között az erdei élet-
közösség egyensúlyának fenntartása, valamint az 
erdők közjóléti szerepének és természetes tűrőké-
pességének megfelelő vadsűrűség biztosítása. 

Az erdei életközösségben sokrétű kölcsön-
hatások működnek a növényzet, az állatvilág és 
a talaj között. Emiatt olyan vadgazdálkodásra van 
szükség, amely olyan működőképes erdei életkö-
zösséget eredményez, amely tekintettel van ezek-
re a kölcsönhatásokra. Ennek egyik eszköze az a 
vadállomány-szabályozás, amely az erdő tűrőké-
pességének megfelelő vadsűrűséget biztosítja, 
és amely a vadállomány okozta károk elkerülését 
szolgálja, figyelembe véve a minőség és populá-
ciószerkezet helyes megtartását.

Ezúton is gratulálunk minden hazai és külföldi 
vadászvendégünknek az eredményes vadászat-
hoz, örömteli, hogy az Egererdő Zrt. vadászterüle-
tein hódoltak a szenvedélyüknek. Külön köszönet 
a jól felkészült vadász és erdész kollégáknak, akik 
nélkül természetesen nem jött volna létre ez a tró-
feakiállítás!
 Eger, 2017. október
 Vadászüdvözlettel:
 Nagy Károly Imre
 Egererdő Zrt., vadászati előadó
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 szent Hubertus  
 mise és kitüntetések  
 átadása  
 a nagyHalmaJ  
 tisztáson  

Az idei évben rendhagyó módon nem került sor 
Szent Hubertus misére a megyei vadásznapon. 
A megyei vezetőség úgy gondolta, hogy egy 
különálló istentisztelettel adózzunk Szent Hu-
bertus emlékének, melyhez kapcsolódjon egy 
Hubertus Kereszt kitüntetés átadási ceremónia.

Ez az elképzelés alakot öltött 2017. októ-
ber 13-án, pénteken, amikor is 10 óra 30 perc 
kezdettel Gyöngyössolymoson, a Nagyhalmaj 
tisztáson Fehér Róbert plébános celebrálásával 

megtartottuk az ez évi Szent Hubertus misét, 
egy, az áhítatra méltán alkalmas, csodálatos er-
dei tisztáson.

A misét követően sor került a megyei 
vadásztársaságaink által Hubertus Kereszttel 
kitüntetett vadászok méltatására és a kitünte-
tések átadására. A kitüntetésben részesült va-
dásztársainak:

A Hubertus Kereszt gyémánt fokozatát 
kapta Kovács Tibor, a detki Három Patak Vadász- 
hagyományőrző Sportegyesület elnöke.

A Hubertus Kereszt ezüst fokozatában ré-
szesült Kasza János az Átáyni vadásztársaság 
tagja és Tuza Miklós, a demjéni Hegyeskő Va-
dásztársaság titkára.

A Hubertus Kereszt bronz fokozatát ér-
demelte ki Kalicz László a demjéni Hegyeskő 
Vadásztársaság elnöke és Pekk János demjéni 
Hegyeskő Vadásztársaság tagja.

 Istentisztelet  
 a Nagyhalmaj 
 tisztáson 

Hubertus Kereszt kitüntetettek

 Xi. dr. nagy gyula megyei alkalmassági  
  vizsga és verseny  vizsláknak atkáron   
 2017. szeptember 16-án  
Hagyománnyá vált, hogy megyénk vadászai számára évenként  Vadászati Al-
kalmassági Vizsga VAV szabálya szerint versenyt rendezünk. Sorrendiséget ál-
lapítunk meg, és a három legtöbb pontot elérő   kutyás vadász díjat kap. Ezt 
a díjat a Megyei Vadászati  Kamara adja, de ezenkívül még különdíjat is lehet 
felajánlani, miként ez most is történt. Aki teljesíti a vizsga követelményeit, meg-
kapja a Vadászkutya Igazolványt. Részt vehet ezen a versenyen már vizsgát tett 
kutya is, és nem fizet nevezési díjat sem, ellenben nyerhet is kupát.

2017.-ben Dr. Nagy Gyula emlékére rendeztük ezt a versenyt, és róla ne-
veztük el

ki volt dr. nagy gyula, sokunk gyula bácsija?
1914-ben született Hont Vármegyében Inám községben, kántor-tanítói 

családban. Pedagógiai pályára lépett, és segédtanító-állást elnyerve Gyön-
gyössolymosra költözött. Tanítványait a természet szeretetére nevelte. Rend-
szerbe foglalta a Mátra madárvilágát, cikkei jelentek meg a Magyar Vadászúj-
ságban, a Nimródban és a Heves Megyei Vadászlapban.

Gyöngyössolymoson 1951-ben iskolaigazgatónak nevezték ki, majd szer-
vezésével 1957-ben megnyílt az Orczi kastélyban a Mátra Múzeum, és ennek 
igazgatója lett. Vadászati szervező munkájának eredményeként és jutalmául be-
választották a MAVOSZ Heves megyei Intéző Bizottságába. 1972-ben Vadászat-
történetünk problémái címmel tudományos értekezést tartott az ELTÉN, melyet 
cum laude (dicsérettel) minősítettek és doktori címer nyert el vele. A Gyöngyösi 
Múzeumot vadászati múzeummá szervezte. Jelmondata volt: minden vadász egy 
tárgyat a múzeumnak. Több kitűntetést kapott életében, de legkedvesebb volt 
számára a Nimród vadászérem. Nagy oktató és pedagógus, igazi vadász-szerve-
ző volt Gyula bácsi, akire most ezzel a versennyel emlékezünk.

A vizsgához kiváló területet biztosított az Atkári Bíbic Vadásztársaság. Nem 
volt túl meleg, mely zavarta volna a vizsga menetét. A helyi társaság fővadásza  
Tasi Norbert vezetett fel minket és rendezte a vizsga menetét. 16 vadász neve-
zett a versenyre. Kilenc magyar fajta, két labrador retriever, és öt német vizsla 
vett részt a versenyen.

Csináltunk egy hajtást, melyben elbíráltuk a vizsla engedelmességét, va-
dászati általános alkalmasságát, együttműködését vezetőjével, behívhatósá-
gát, hogyan viselkedik lövésre, vadkelésre? Második fázisban meg kellett ke-
resni egy lőtt fácánt légszimattal és gazdájához vinni, és lehetőleg ülve átadni 
a vadat. Harmadik feladatként vonszalékként egy mesterségesen elhúzott vad 
csapáját kellett követni, ha ezt megtalálta felvenni és gazdájához vinni. E fel-
adatnál bírálni kell a csapa kidolgozását, a vad felvételét, fogását, az elhozást és 
az átadást. Utolsó feladatként egy lőtt kacsát kellett felvenni és  elhozni vízből. 

E három feladat nagyon fontos, a vad megkeresése, az erre irányuló haj-
lam, a lőtt vad fogása, a hordás és átadás kézbe a legfontosabb bírálati szem-
pontok.

Minden munkafázist osztályozunk, nullától négyig. Négyes, ha tökéletesen 
végrehajtotta a feladatot. Nulla osztályzat az eredménytelen munka, de ez még 

nem jelent automatikusan bukást. Az egyes feladatoknak vannak értékszámai. 
Például nagyon értékes feladat a lőtt és elgyalogolt szárnyas vad csapájának ki-
dolgozása, ennek szorzószáma 6-os. Ettől kevesebbet ér a viselkedés lőálláson 
feladat, melynek szorzója 3. Míg az elősző feladat végrehajtásánál 4 osztályzat 
esetén 24 pontot kap. Az utóbbinál csak 12-t.  A verseny vagy vizsga során 184 
pontot lehet elérni, de a vizsga eredményesnek akkor mondható, ha legalább 
92 pontot elér, ez alatti pontszám esetén a vizsga eredménytelen.

Kizárjuk a vizsgából, ha a vizsla fegyelmezetlen, mások vadászatát zavarja,  
ha fél a lövéstől, mert ilyen is van, ha űzi a vadat nem hívható vissza, ha a vadat 
nem hozza el, vagy kikezdi.
eredmény
Első helyezést ért el Szívós Zoltán, a Boldogi Vt. vadásza, Jang nevű drótszőrű 
német vizsla kan kutyájával. 171 pontot kapott. Kapta a Kamara által adomá-
nyozott kupát és egy szép pohárkészletet, továbbá  Nagy Rózsa asszony mu-
zeológus által felajánlott,  dr. Nagy Gyula által írt vadászati témájú könyvet és 
belépést az Aggteleki Nemzeti Parkba öt fő részére.

Második helyezetett Volynisek Péter, a   Kimlei Vt. vadásza. Abigél nevű 
drótszőrű magyar vizsla szuka kutyájával 167 pont ért el. Kapta a Kamara má-
sodik helyezettjének járó serlegét, pohárkészletet és Nagy Rózsa asszonytól 
a dr, Nagy Gyula által írt könyvet, továbbá belépés lehetőségét az Aggteleki 
Nemzeti Parkba három fő részére.

Harmadik helyezett Nagy Péter, a Hatvani VT. vadásza, aki a Penge nevű 
rövidszőrű magyar vizsla kan kutyájával 164 pontot ért el. Kapta a harmadik he-
lyezettnek járó Kamara által felajánlott serleget és pohárkészletet és Dr. Nagy 
Gyula könyvét Rózsa asszonytól.

A negyedik helyezett Csányi Szabolcs kömpöci vadász, 160 pontot ért el 
Brúnó nevű rövidszőrű német kan vizslájával és egy különdíjat kapott egy szép 
üveg Egri Bikavért Dr. Harangozó Imre vezetőbírótól.

Köszönöm az Atkári  Bíbic Vadásztársaságnak, hogy kiváló körülményeket 
biztosított számunkra az eredménye versenyhez. Köszönöm Tasi Norbert ren-
dező szervező munkáját, Herceg Lajos, Noveszkí Katalin, Tasi Norbert, Kis Gá-
bor bírók bírói tevékenységét, és időseb Tasi György által főzött finom ebédet, 
melyre a Vadásztársaság minden résztvevőt meghívott.

Még   egy másik vizslás esemény zajlott itt Atkáron, mégpedig váloga-
tó vizslaverseny a régi „felújított„ Alföldi vizslaversenyen való részvételért. Az 
Alföldi vizslaversenyre ugyan is minden a Dunától keletre lévő megye három 
vizslát jelölhetett, melyről az első nyolc helyezett vehet részt az Országos Vizsla 
Főversenyen. A megyei válogató három helyére mindössze hárman jelentkez-
tek. Bár nem volt nagy konkurencia, de a szabályok értelmében el kellett bírál-
ni, alkalmasak-e a részvételre. Két vizsla kiválóan teljesítette a feladatot, melyek 
közül végül is Godó Péter, Santos II. v.d. Dachswiese nevű drótszőrű német vizs-
lája képviselte megyénket az Alföldi vizslaversenyen. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a két vizsgának, versenynek egymáshoz semmi köze nem volt, csupán kö-
zel egy helyen és azonos napon történt, teljesen más szabályok szerint zajlott. 
A verseny a VAV szabályok szerint történt, melyre bárki nevezhetett. A másik 
egy vízi-mezei válogató volt az Alföldi vizslaversenyre, melyért nem jár kupa. 
Egyik vadászunk ezt a különbséget nem látta tisztán és világosan. Sajnáljuk. 
 Dr. Harangozó Imre
 vezetőbíró, a Heves megyei Vadászkutya Bizottság elnöke
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Hubertus Kereszt kitüntetettek

Terítéken
A 2017/2018-as vadászati év trófeáiból is 
szemezgethetünk néhány jó trófeát a vad-
gazdálkodók által beküldött fotók jóvoltá-
ból.

5. 701350: Az Egererdő Erdészeti Zrt. 
területén elejtett gímszarvas bika, 
8,52 kg, a bírálaton 187,43 CIC ponttal 
bronzérmes minősítést kapott

4. 702050: A Ver-
peléti Vt. terüle-
tén Szigili Dénes 
tag által terítékre 
hozott gímbika 
trófeája, tömeg: 
8,44 kg, 200,07 CIC 
pont, ezüst érem

1. 704350: Az Adácsi Földtu-
lajdonosi Vadásztársaságnál 
Molnár Ferenc által zsákmá-
nyolt bak. Kiskoponyás tró-
featömege 450 g, 116,33 CIC 
pont.

2-3. 700750: Két kívá-
natos őztrófea a Csen-
gőkő Vadásztársaság 
területéről

6-7. 701850: Két kapitális (80 és 90 
cm-es), érett kos a Mátra-Hunting 
Kft. vadászterületéről

8-9-10. Kiváló agancsá-
rok terítéken a Patave-
zér 2015 Vadásztársa-
ság területéről

11. 700150: A bírálatot követően a büszke kí-
sérő, Kovács Zoltán az idei év legnagyobb 9,45 
kg-os, aranyérmes megyei gímtrófeájával a 
10-700150-es kódszámú vadászterületről
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 a ii. Heves megyei szent  
 Hubertust verseny 

2017. november 4-5-én került megrendezésre a II. Szent 
Hubertusz Verseny Füzesabonyban, a Tepély Vadászati 
Társaság területén. A két napos rendezvényen a tizen-
hat résztvevő versenyző közül az utolsó futamon dőlt el 
a végső sorrend. Dobogós helyezést értek el négylábú 
segítőjükkel:

i. helyezett és Legjobb drótszőrű magyar vizsla külön-
díj:
Illés Attila és Messzivadász Alíz nevű drótszőrű magyar 
vizsla kutyája
összpontszámuk: 329 pont
ii. helyezett és Legjobb rövidszőrű magyar vizsla kü-
löndíj: 
Ladányi Zoltán  és Magasparti Rutinos Norma nevű rö-
vidszőrű magyar vizsla kutyája
összpontszámuk: 323 pont
iii. helyezett: 
Fleckenstein László és Bereki Opál nevű rövidszőrű 
magyar vizsla kutyája
összpontszámuk: 320 pont

a Legjobb női vezető különdíjat érdemelte ki 
Bajorhegyi Tünde Bajorhegyi Hamvas Remény nevű rö-
vidszőrű weimari vizslájával
összpontszámuk: 293 pont

A támogatóknak hála a fentieken túl számos más kü-
löndíjas is díjazásban részesült, és egy versenyző sem 
tért haza üres kézzel. A verseny médiatámogatója a Ma-
gyar Vadászlap a versenyről készült beszámolót a januári 
számban fogja megjelentetni. Részletes információk, fo-
tók találhatóak a versenyről a rendezvény közösségi ol-
dalán (https://www.facebook.com/HevesmegyeiSzent-
HubertuszVadaszverseny)
 OMVK Heves megyei Területi Szervezete

A verseny győztesei és kutyáik (balról jobbra): Bajorhegyi Tünde, 
Ladányi Zoltán, Godó Péter szervező, Illés Attila, Felckenstein László

Fotó : Sós Edit

 nagyvadvadászat íJJal ii.  
 – a nyílvessző 

Az íjas vadászatot alapvetően meghatározza a vadászat eszköze, az 
íj. Aki annak korlátaival még nem szembesült, azaz nem vadászott íj-
jal, nehezen értheti meg, miért olyan fontos a vadászíjász számára a 
„tökéletes felszerelés” összeállítása.(Tökéletes felszerelés persze nem 
létezik, de annak megalkotására illetve összehangolására folyamato-
san törekedni kell!) A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy nagyon kö-
zelről – ca. 20 méterről – kell a vadat elejteni. Ez az a távolság, amely a 
természetben a nagyragadozók utolsó rohamának felel meg, mielőtt 
leterítik áldozatukat – ha szerencséjük van!

 A nyílvessző illetve annak hegye, a pengékkel ellátott vadász-
hegy az, amiben a vadász teljes tudása, lőkészsége és az íjból kilőtt 
vessző energiája összpontosul – az íj nem a sokkhatással öl, mint a 
puska lövedéke, hanem a nyílhegy pengéi által okozott erős vérzés-
sel.  Ha a vessző nem jó, akkor a vadat nem tudjuk leteríteni, értel-
metlenül megsebezhetjük azt. Bőgő bikára sem szokás 0.22 puskával 
vadászni! Épp ezért fontos nem csak a vadásznak, hanem a vadász-
tatónak/vendégül látónak is, hogy tisztában legyen vele, milyen fel-
szereléssel – ebben az esetben vesszővel – lehet az adott nagyvadat 
a leghatásosabban elejteni. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani az 
érdeklődőknek a továbbiakban.

miből készül? :

Az őskori barlangok falán látható rajzok egyértelműen bizonyítják, 
hogy elődeink íjjal is vadásztak nagyvadakra. Mivel akkoriban még 
nem ismerte az emberiség az alumíniumot vagy a szénszálas techni-
kát, fából készült vesszőt kellet használnia. Ezt az egyszerű tényt csak 
azért mondom el, mert a fa vesszők létjogosultsága – sok tévhittel el-
lentétben!- a mai napig nem kérdőjelezhető meg! Persze nem mind-
egy milyen íjból lőjük ki azt! A tradicionális íjak esetében (pl. egyszerű 
bot íj) nem is lenne igazán szép dolog karbon vesszőkkel lőni. Annak, 
hogy miért használunk fából készült nyilakat azonban nem esztétikai, 
hanem technikai oka van. Ezek az íjak igénylik a nehezebb vesszőket, 
mert ha nagyon könnyű vesszőt lövünk ki abból, akkor az megsérül-
het - megreped vagy esetleg el is törik! Bármilyen furcsa, az üresen 

(nyílvessző nélkül) elsütött íj nagy valószínűség szerint szintén az 
előbb említett sérüléseket fogja elszenvedni. Igen, ennyit jelent az a. 
2-3 dekagrammnyi tömeg, amely az íj idegének kioldáskor ellenáll! 

A mai favesszők már marógépen készülnek, jóval precízebben, 
mint az őskorban, vagy a középkorban. Elsősorban apróvadvadá-
szaton használatosak, mert olcsók. Mint említettem még mai napig 
vannak, akik ilyen vesszővel lőnek – ilyenek az autentikus íjászok és 
vadászok is, akik nem csak favesszőket, hanem kőből pattintott he-
gyeket használnak, minden modern anyagot mellőznek íjuk és nyiluk 
elkészítésénél - a kőből készült hegyeket pl. fenyőgyantával ragaszt-
ják a vesszőbe. Csodálatos dolgokat tudnak a „mai ősemberek” alkot-
ni! (Ezeket az eszközöket látva nem lepődik meg a modern kori utód 
azon, hogy az emberi faj a mai napig létezik!) Hogy el lehet-e ilyen 
vesszővel egy nagyvadat ejteni, az nem kérdés. Hogy van-e olyan 
íjász a 21. században, aki ilyen felszereléssel is képes biztonsággal le-
teríteni egy nagyvadat, az már kérdéses. Ahhoz, hogy valaki erre ké-
pes legyen,  „együtt kell élni” az íjjal és a nyíllal, nap, mint nap akár 
órákat is órákat kell gyakorolnia, hogy készségszinten menjen az ez-
zel felszereléssel való vadászat. 

A legjobban elterjedt nyílanyag manapság az alumínium és a 
karbon. Az első alumínium vesszőket az USA-ban gyártották néhány 
évtizeddel ezelőtt. Kezdetben tiszta alumíniumot („pure aluminium”) 
használtak. Nagy előnyük volt, hogy könnyebbek és egyenesebbek 
voltak a fánál és hogy nem kellett őket olajozni vagy lakkozni meg-
védendő az időjárás viszontagságaival szemben. Volt viszont egy 
óriási hátrányuk: nem voltak forma illetve alaktartók! Nagyon köny-
nyen megsérültek és úgy is maradtak – ellentétben a fával, amely ha 
meghajlott is, vissza lehetett egyengetni (A kyudoban (japán íjászat) 
használt favesszőket például mai napig tűz fölött hajlítják egyenes-
re a japán mesterek!) Ezt a hiányosságot azonban nem hagyhatták 
annyiban a modern ipar képviselői! A repülőgépgyártásban is hasz-
nált anyagokkal (Mg,Si) hozzáadásával sikerült rendkívül rugalmas 
és alaktartó vesszőket megalkotni. Ezek csúcsát képezik az ún. XX 
78-as anyagból készült csövek. Ma is nagyon közkedveltek és kivá-
lóan megfelelnek vadászatra. Tapasztalataim szerint azonban ezek az 
XX78-as vesszők „rideg” anyagúak, azaz hamar repednek illetve erő-
sebb behatásra több darabra törnek. (Ez az információ utánkeresés-
nél még jól jöhet, amikor a vesszőnek csak egy darabját találjuk meg!) 
A nyílhegyet ezeknél a vesszőknél egy ún. inzertbe kell becsavarni – 
ez lehet karbon, műanyag vagy alumínium.

a legmodernebb nyílvesszők anyaga karbon (szénszál) és kev-
lár ötvözetéből készül (pl.Carbon Express Aramid KV). Egy rúd alakú 
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negatív formára feltekert szénszál van igen erős műgyantával össze-
ragasztva. A szénszálas nyíl 5X erősebb, mint az acél és sokszor köny-
nyebb annál! Az egyik ilyen típusú vesszőket gyártó cég tesztfelvéte-
lein magam is meglepődtem. A csövet csaknem u alakúra hajlítva (két 
végénél feltámasztva és a közepét lenyomva), majd ismét elengedve, 
az egyenesség ellenőrzésen a mikrométer mérőórájának mutatója 
tulajdonképpen nem mutatott a hajlítási próba előtti állapothoz ké-
pest semmilyen eltérést! Betonból készült téglába lőttek az ominózus 
nyíllal és azt is kibírta! A fából és alumíniumból készült társaik meg-
buktak a vizsgán. Igen meggyőző, de én filmtrükköt sejtettem, tehát 
kipróbáltam! Nem tört el!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy nyíllal sok vadat is elejthe-
tünk, anélkül, hogy ki kellene cserélni azt. Jómagam egy ugyanazon 
vesszővel lőttem disznót, borzot, szarvasünőt, borjút, muflont. Bár a 
tollazást javítani kellet és egy-egy penge is kicsorbult, a vessző nem 
sérült meg. Persze nem mindig ilyen szerencsés az ember! Amikor a 
karbon vesszőgyártás még gyerekcipőben járt én is beszereztem kö-
zülük párat. Egy alföldi kukoricatábla melletti lesvadászaton úgy öt 
méterről lőttem meg egy rókát, amely a gyalogúton baktatott. A vesz-
sző abban a szempillantásban, ahogy átrepült a vadon és a földhöz 
csapódott darabjaira tört. Anyaghibás volt.
 Nagy Barna elnök, Heves megyei Vadászíjász Szakbizottság

 vadászati  
 kultÚráért —  
 alkotótábor  
 gemenCben  
Ez év februárjában azzal a kéréssel kerestek 
meg Gemencből, hogy hosszú évek után is-
mét szervezzek meg egy alkotó csapatot, 
amely a nyáron alkotótáborban vehet részt 
a neves terület egyik vadászházában. Július 
közepén 15-en jöttünk össze a Duna mellet-
ti, eldugott kis bédai vadászháznál. Az egy 
hetes időszakra olyan programot állítottunk 
össze a mindennapos rajzolás-festés és fo-

tózás mellé, amely a vadászati kultúra más 
területét is képviselte. Ilyen volt  pl. az egyes 
kürtjelekkel való megismerkedés, hiszen 
nem mindenki vadászik az alkotók közül. Vi-
szont nekünk, akik puskát is vihettünk, lehe-
tőségünk volt naponta kimenni dúvadazni, 
elsősorban aranysakálra. Így a hatodik napon 
nekem sikerült terítékre hoznom életem első 
„toportyánját”. Az avatás egy olyan színvo-
nalas rendezvénnyé kerekedet, hogy az akár 
egy oktató filmnek az alapja lehetett volna.

A résztvevők között ketten képviseltük 
Heves megyét és a Dianákat. Tanítványom, 
Kamocsai Eszter, akit már csak egy tyúklépés 
választ el az aktív vadászattól és a terítékek-
nél való kürtöléstől, valamint jómagam.
 Valaczkai Erzsébet

avatási szertartás

sör után jólesik a kürtölés egy kis természetábrázolóalkotás közben

A szerző

Az én vadászatom
Szarvasbika járta sűrű vastag erdő,
Őzbak vágtázta dér-dús legelő.
Szarvas látta erdő,
Őzbak járta mező!
Szívemnek gyönyörű,
Fegyveremnek tetsző.

 Bálint László 
 Berva völgy, magasles 
 2017.10.14.
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 a lesréti bak 

„Ha az erdő a vadászok temploma, akkor a les-
rét az oltár benne.”

Hogyan is kezdjem? 1978. szeptember 11-e Lesrét, vadászvizsga lövé-
szet, vagy 2017. június 15. Lesrét őzbak vadászat, őzbak lövés, a Les-
réti bak vadászata?

Kavarognak a gondolatok a két dátum, 39 év eseményei körül, és 
akinek nincs írói gyakorlata, nehezen tudja elkezdeni. 

Kezdjük a végéről. Pár éve lesbérleti szerződéssel vadászom az 
Egererdő Zrt. Egri Erdészetének a területén. Két magaslesen is vadá-
szom. Az egyik közel van az „erdő oltárához” a Lesréthez, amely Eger 
város határától néhány kilométerre a Berva völgyben található. Ré-
gebben 30-40 éve felkapottabb hely volt, akkor volt itt egy komoly 
vadász lőtér az erdőgazdaság tulajdonában, ahol az akkori híres-ne-
ves skeetlövő csapat edzett, és innen indultak el azok a lövők, akik 
aztán országos és nemzetközi sikereket értek el. A rét most nyugal-
masabb, a piros jelzésű turistaútvonalon néha sétál csak keresztül 
egy-két gyalogtúrázó. A régi lőtérnek már színe-nyoma sincs, de az 
erdészet által épített esőbeállóból szemet gyönyörködtető a rét, az 
„erdőtemplom” oltára.

Egy alkalommal, amikor a bakomat mentem éppen figyelni, az 
esőbeállóban egy országjáró turista ült és nézett kifelé a fejéből. Kér-
désemre, hogy mit csinál itt este fél 8-kor, csak ennyit mondott: „ez 
szebb, mint a Bükk-fennsík, szebb, mint a Nagymező”. Békével váltunk 
el, ő elment pihenni a nem messze lévő Lesházba (ami külön cikket 
érdemelne), én pedig lestem a várva várt bakomat, amit már egyszer 
láttam a rét közepén, de akkor csak nézelődő voltam. De térjünk rá a 
vadászatra. Ez év tava- szán, amikor már bakszezon volt, etetés 
közben besétált egy gyönyörű bak a Lesréthez közeli szó-

rómra. Amikor 
észrevettem pró-

báltam magamat láthatatlan-
ná tenni, bújtam mindenhová, de 

leginkább nem mozdultam a szórótól 
ötven méterre. A bak a szórón csipege-

tett a frissen kiszórt takarmányból, de 
leginkább a granulált őz és szarvas tápot fo-

gyasztotta, így jó tíz percig volt szerencsém 
figyelni. Érett agancsát, hosszú szemágát, és 
még hosszabb füle föl hajló hátsó ágát. Maga 

az agancs nem volt nagy, inkább figyelemre 
méltó, de a bakba így is „beleszerettem”. Ezen 
időszakban még nem volt vadászati szerző-
désem az erdőgazdaságnál, csak etetni és né-

zelődni jártam a szóróra, de ezt a bakot hosz-
szú ideig nem láttam ezután. Egy alkalommal a 

Lesréten az esőbeállóban ültem és nézelődtem, 
amikor aztán jóval később ismét megláttam a ba-

komat. Egyértelmű volt, hogy az én bakom, Ő az. 
Ekkor érett meg a gondolat bennem, hogy ezt a 
bakot a sors nekem teremtette. 

Másnap reggel már az Egererdő Zrt. Egri Erdé-
szetének az irodájában vártam a munkaidő kezdetét, és 

az erdészet vezetőjét Nahóczki Lászlót, akivel „vadásznyelven” hamar 
szót értettünk és rövid idő múlva egy őzbak kilövési engedéllyel a 
kezemben boldogan tértem haza, hiszen este már puskával a válla-
mon űzhettem a vadat, nézhettem a Lesrét gyönyörű látványát, hó-
dolhatok imádott szenvedélyemnek a vadászatnak, és azon belül is 
az általam legkedveltebb őzbak vadászatnak.  Május 30-án kaptam 
kézhez az engedélyt és végül június 15-én ejtettem el a Lesréten az 
őzbakomat. Tizenöt nap hajnal, és este lesen ülve, cserkelve, várva a 
napfelkeltét, majd este sötétedésig. Az erdészet kísérővadásza Majzik 
Dávid barátom is időt és energiát nem sajnálva, szinte az én érzelmi 
állapotommal azonosulva segített. Mit jelent egy vadászembernek, 
hogy azon a helyen, ahol 39 éve vadászvizsgát tett, azon a helyen va-
dászhat őzbakra? Itt engedjenek meg egy kis kitérőt az elmúlt 39 éve 
megtörtént vadászvizsgával kapcsolatosan. A vizsga időpontja 1978. 
szeptember 11. Akkoriban még aktívan sportoltam, tájékozódási futó 
voltam. Augusztusban rendeztük a Bükkben a Bükk-fennsíkon az az 
évi Hungária kupát. Rendezőként a motorkerékpáros forgalomirányí-
tás volt a feladatom, a fennsík és a Bánya hegyi elágazó között. Ekkor, 
ezen az erdei útszakaszon szenvedtem súlyos balesetet, nyílt lábszár-
törés, óriási káosz és trauma, hogy talán oda a lábam. A műtét végül 
jól sikerült és orvosi engedéllyel, de elmehettem a vadászvizsgára. 
Mankóval, szegecselt lábbal, lőállásról-lőállásra haladva, a betonkoc-
kákon ülve adtam le a 25 lövést, 8 találattal. Ezzel a 39 éve történt 
előzménnyel a fejemben sikerült elejtenem a „szent helyen” a Lesréti 
őzbakomat azon a júniusi napon. A rét most is, mint mindig gyönyö-
rű volt. Gondozott, tavasszal mellig érő fű, virágok ezernyi színben, 
majd a kaszálást követően az üde zöld tenger közepén a három ha-
talmas tölgyfa, mint az oltáron díszelgő óriási gyertyák. Két tölgyfa 
között vettem észre az őzbakot, a lőállásomtól vagy 250 méterre. Az 
egyik nagy tölgy takarásában sikerült becserkelnem. A 6,5x68-as RWS 
érzéketlenül tette a dolgát. Amikor a bak fölött meghatottan álltam 
nem tudtam az érzelmeimet visszafojtani, könnyes szemmel adtam 
meg a vadnak a végtisztességet, és még ma is, amikor leírom ezeket 
a sorokat, sűrűn kell nyelnem. A sors és a természet megajándékozott 
egy olyan trófeával és vadászélménnyel, amely megadta nekem, ha 
nem is a legnagyobb, de mindenképpen életem meghatározó bakját, 
a „Lesréti Bakot”. 

Köszönöm Diana, Szent Hubertus! Remélem, tudjátok, hogy aján-
dékotok jó kezekbe került, a legjobb kezekbe. Ígérem, hogy az el-
következő vadászéletemben mindent megteszek, hogy újra legyen 
Lesréti bak, és valaha, ha lesz valaki, újra megajándékozhassátok vele.

Adatok a bírálati lapról: Tömeg: 351/263 gr. • Szár: 21/21 cm
Megjegyzés: örökös közepes –a hivatalnak, NEKEM BAJNOK!

 Bálint László 
 „őzbak vadász”

A Lesréti baktrófea

Az egykori vadász-
vizsga ereklyéjeként 
megőrzött lőszeres 
doboz, rajta a dátum-
mal és a találatokkal
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 felHívás elütött, eleJtett 
 görények beJelentésére 
a bükki emlőstani kutató Csoport egyesület a 
vadászatra jogosultak és a vadászok segítsé-
gét is kéri egy kutatásához. megkeresésüket az 
alábbiakban közöljük.
kedves természetkedvelő vadász barátunk!

Ragadozó emlősfaunánk egyik legkevésbé ismert tagja 
a védett molnárgörény, és közeli rokona – az idényben 
vadászható – házi görény. Nagyon kevés hazai adat áll 
rendelkezésünkre elterjedésükről, táplálkozásukról, és a 
két faj esetleges hibridizációja is tisztázatlan kérdés. Ön 
is segíthet az információgyűjtésben és a kérdések meg-

válaszolásában, ha elütve talál vagy elejt egy példányt 
és bejelenti kutató csoportunk alábbi elérhetőségeinek 
egyikén. Ezt követően a területileg illetékes kollégánk 
megszervezi a tetem begyűjtését, és továbbítását a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményé-
be, ahol genetikai módszerekkel meghatározzuk az állat 
faját, és további vizsgálatokat is elvégzünk rajta.

Természetesen görényekkel kapcsolatos más forrás-
ból származó adatokat is szívesen fogadunk az alábbi el-
érhetőségeken:

 Központi e-mail: gorenyinfo@gmail.com
Telefon: Görföl Tamás +36-30-200-6222;  Ottlecz Bar-

nabás: +36-20-457-5793
 A beérkezett adatokat bizalmasan kezeljük.
Amennyiben e-mail-ben küldi el bejelentését, kérjük, 

írja meg, hogy hol (lehetőség szerint GPS-koordinátákkal 
is) és mikor talált elütött görényt vagy ejtett el példányt. 
Kérjük, mellékeljen képet a tetemről és írja meg, hogy 
van-e lehetősége azt átmenetileg fagyasztva tárolni.

A felhívás terjesztésével is nagyban hozzájárulhat a 
kutatás sikeréhez.

A kutatásban résztvevő intézmények, szervezetek: 
Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjte-
mény, Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület, MME 
Emlősvédelmi Szakosztály, Kaposvári Egyetem Raga-
dozóökológiai Kutatócsoport, ELTE Útökológiai Munka-
csoport, MTA-DE „Lendület” Evolúciós Filogenomikai 
Kutatócsoport. A kutatást a FM Zöld Forrás pályázata 
(PTKF/705/2017) országos, a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 
regionális szinten támogatja.
 Forrás: OMVK

Elütött görény (Verő György felvétele). Az álla-
tot a szakértők molnárgörénynek határozták, 
azonban pontos besorolása csak genetikai vizs-
gálat segítségével lehetséges.

Meghívó  
a 2018. május 26-án megrendezésre kerülő                     

Szilvásváradi íjásznapra
Fő támogató az Országos Magyar Vadászkamara 

Heves megyei Területi Szervezete és az Egererdő Erdészeti Zrt. 

Programok: • 28 célos 3D íjászverseny  
(mini/gyerek/ifi és felnőtt kategóriákban) • Lovasíjász bemutató 

Íjász ügyességi versenyek 
• távolsági „lufivadászat” • 20 yardos „csikkvadászat”  • mozgócélos 3D íjászverseny • korongvadászat

• Fogathajtó bemutató • Solymászbemutató
Szeretettel várunk minden természetkedvelőt, vadászt és más természetvédőt, kezdő 

és haladó íjászokat, amatőr műkedvelőket és szimpatizánsokat egyaránt.
OMVK Heves Megyei Területi Szervezete
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 nagyragadozókról szóló szakmai nap  
 a természetvédelem szervezésében 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
október 21-22 -én megtartott „Nagy-
ragadozók Magyarországon – I. Or-
szágos Szakmai Nap” elnevezésű 
programon meghívott előadóként 
vettem részt. Egy másik szakmai 
programmal ütközött ez a rendez-
vény ezért sajnos előadásom meg-
tartását követően ott kellett hagy-
nom a rendezvényt, amely amellett, 
hogy hiánypótló volt, „maratoninak” 
is bizonyult, hiszen későn este ér-
tek véget az első nap eseményei. 
A megnyitók elhangzása után kö-
vetkező „Ha nagyragadozó van a 
vadászterületen ...” előadásomban 
próbáltam interaktív módon felvá-
zolni a vadgazdálkodó lehetséges 
viszonylását és annak okait a nagy-
ragadozó vadászterületen történő 
jelenlétéről. A vadászoktól kapott in-
formációk alapján felvázoltam a he-
lyi vadgazdálkodói tapasztalatokat 
a nagyragadozók előfordulásával és 
vadállományra gyakorolt hatásával 
kapcsolatosan. Ezeket összefoglalva 
az alábbiakat mondhatjuk ki: A va-
dászok rendszeresen tapasztalják a 
nagyragadozók jelenlétét. Bizonyos 
időszakokban ez a jelenlét már kihat 
a vadállomány viselkedésére, össze-
tételére, létszámára, illetve negatív 
irányban a gazdálkodásra. Az ille-
tékes szervek részéről ez idáig nem 
volt alternatív javaslat a tényleges 
károk kompenzálására.

A helyzet kezelésére az alábbi 
javaslatokat fogalmaztam meg elő-
adásomban: 

A vadgazdálkodók részére: A nagy-
vadlétszám rendezése elvi és gyakor-
lati síkon. Rendet tenni a fejekben 
a nagyragadozókkal kapcsolatban 
(lehet, hogy generációváltással fog 
megvalósulni). Az illegális elejtése-
ket végzőket ki kell rekeszteni. Part-
nernek kell tekinteni a természetvé-
dőt, nem ellenségnek.

A természetvédelem részére: Part-
nernek kell tekinteni a vadgazdál-

kodót, nem alárendeltnek. Nem kell 
elhitetni a vadgazdálkodóval, hogy 
a ragadozó „vegetáriánus”. Empátiát 
kell mutatni a vadgazdálkodó felé a 
megnehezedett körülmények miatt 
és nem tovább nehezíteni a gazdál-
kodását. El kell oszlatni a tévhiteket: 
tényekkel. Kompenzációs rendszert 
kell kidolgozni a tényleges anyagi 
károk ellentételezésére. Rendezni 
kell a „Mennyi az annyi?” kérdését a 
nagyragadozók vonatkozásában is.

A BNPI weboldalán megtalálha-
tó beszámoló szerint a konferen-
cia résztvevői egyetértettek abban, 
hogy a magyarországi nagyragado-
zó fajokkal kapcsolatos jogszerű, kö-
vetkezetes megőrzési tevékenység 
nem nélkülözheti az összes érintett 
együttműködését, a nyílt, adatokkal, 
érvekkel, valamint kutatási eredmé-
nyekkel megfelelően alátámasztott 
párbeszédet és a jövőben közösen is 
folytatható munkát. A kutatói oldal 

számos olyan, a farkassal kapcsola-
tos friss kutatási eredményt muta-
tott be, amelyek alapján a nagyra-
gadozók hatásának tulajdonított 
extrém, a vadak viselkedését alap-
jaiban megváltoztató eddigi feltéte-
lezések cáfolhatók. Ezekből kiderült, 
hogy a nagyragadozó fajok által la-
kott élőhelyeken a vadak viselkedé-
sére sokkal nagyobb hatást gyakorol 
az időszakos vagy állandó emberi je-
lenlét, mint a farkasok megjelenése. 
Különösen meglepőnek bizonyult a 
tudományos módszerekkel igazolt 
nagyragadozó létszám és a vadgaz-
dálkodók által becsült ragadozó-
állomány nagyságrendi eltérése. Az 
összehasonlító genetikai vizsgála-
tok szerint az Északi-középhegység 
nagyragadozó állományai egyér-
telműen természetes betelepülés 
eredményeképpen jelentek meg er-
deinkben. (Forrás: BNPI)
 Kovács István János
 titkár

Heves megyei vadász
Alapító, Kiadó: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete

a Heves Megyei Vadásztársaságok Szövetsége  • Székhelye: 3300 Eger, Dr. Hibay Károly u. 12.
Felelős kiadó: Polónyi György • Felelős szerkesztő: Kovács István János

Elérhetőség: 3300 Eger, Dr. Hibay Károly u. 12. • Tel.: +36 (36) 517-123 • Borítókép és belső borító: Valaczkai Erzsébet
Nyomdai munkálatok: LÓCZI ÉS TÁRSA Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;   

Ügyvezető: Lóczi István • Nyomtatás időpontja: 2017. december

 Kép az előadásról 
 (Forrás: BNPI) 
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MABISZ 

S1

MABISZ 

S2

Cím: Békéscsaba, Illésházi út 18. | E-mail: kozpont@trezor.hu | Tel.: +36 66/444-391 | www.trezor.hu

Keresse nálunk az alábbi kiegészítőket: 
• Naplótartó/beírókönyv tartó,
• Lőszerelem-tároló,
• Lőszertárolók a legkisebbtől a legnagyobbig 

(110 x 110 x 60-tól a 1600 x 1100 x 400-as méretig),
• Fegyverkazetták maroklőfegyvereknek.

Aktuális akciónkat keresse weblapunkon. A képek csak illusztrációk.

Név
 Külső méret (mm)

Diana Standard 3 3 1400 x 250 x 250 18 kg

Diana Standard 5 5 1500 x 380 x 260 25 kg

Diana Standard 7 7 1600 x 550 x 380 82 kg

Diana Standard 10 10 1600 x 750 x 380 116 kg

Név
 Külső méret (mm)

Diana Queen A 3 3 1500 x 280 x 315 63 kg

Diana Queen A 5 5 1500 x 382 x 316 75 kg

Diana Queen A 7 7 1600 x 550 x 380 111 kg

Diana Queen A 10 10 1600 x 750 x 380 137 kg

Név
 Külső méret (mm)

Diana Queen B 5 5 1720 x 500 x 470 134 kg

Diana Queen B 7 7 1720 x 670 x 470 185 kg

Diana Queen B 10 10 1720 x 870 x 470 230 kg
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Aktuális akciónkat keresse weblapunkon. A képek csak illusztrációk.
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Diana Queen B

Diana Queen A

Diana Standard

A vadászfegyverek fokozott biztonsága 
érdekében a fegyverszekrényt 3 mm vastag 

acélból készítjük.

Népszerű fegyverszekrényeink a 
fegyvertárolás követelményeinek.

Duplafalú kialakításának köszönhetően 
30 percig is megvédheti a fegyvereket 

lakástűzben.
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Kishaszongépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével). Az 
e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a 
garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem 
vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részleteként kérjük tekintse 
meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiektől eltekintve valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott 
feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt. A tájékoztatás nem teljeskörű. 
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A kép illusztráció. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 
6,3-7,6 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátás: 167 – 199 g/km. A vadászkedvezmény az Országos Magyar Vadászkamara tagjai számára elérhető; 
részleteiről érdeklődjön az Önhöz legközelebb eső márkakereskedésben. A márkakereskedések listáját megtalálja a www.nissan.hu oldalon.

NISSAN
 KARBANTARTÁSI
 CSOMAG

MINDEN NISSAN
KISHASZONGÉPJÁRMŰRE

VAGY

ÉV
 GYÁRTÓI
 GARANCIA

MINDEN NISSAN
KISHASZONGÉPJÁRMŰRE

VAGY

GYÁRTÓI
GARANCIA

PICK-UPOK EREJE 
A SZEMÉLYAUTÓK KÉNYELMÉVEL
• 1 tonna teherbírás és 3,5 tonna vontatókapacitás
• Akár 6,3 literes fogyasztás
• Többlengőkaros hátsó felfüggesztés
• Masszív alváz

EGYEDI KEDVEZMÉNY AZ ORSZÁGOS
MAGYAR VADÁSZKAMARA TAGJAI SZÁMÁRA

NISSAN NAVARA
ERŐS, MINT MINDIG. 
TÖBBRE KÉPES, MINT VALAHA.
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madarak címmel megjelent  
valaczkai erzsébet  

2018-as falinaptára.
érdeklődni lehet  

a +36 (30) 350-5949 és  
a valaczkaierzsebet@gmail.com  

elérhetőségeken.


