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Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
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Üdvözlés: Szabó Lóránd Dombóvár Város Polgármestere
Köszöntő: Kocsner Antal elnök OMVK TM-i Területi Szervezete
Ünnepi megnyitó
Köszöntőt mond Tóth Ferenc kormánymegbízott Tolna Megyei Kormányhivatal
Hubertusz Szentmise
A szentmisét celebrálja Kutas Attila és Jánoska Vince
Kitüntetések átadása
Új vadászok fogadalomtétele
Gyorsított korongvadász verseny eredményhirdetése
Dombóvári Fúvószenekar koncertje
Kapospulai Vízmente néptánc együttes
Attalai asszonykórus
Kalimpa együttes
Csíkóstöttösi német nemzetiségi néptánc együttes
Baranya kürt együttes
Főzőverseny eredményhirdetése
Dalmandi asszonykórus
Döbröközi Dalárda
Attalai ugróköteles csoport műsora
Naki asszonykórus
Vadászruházat – divatbemutató
Vadászkutyás programok: kutyaszépségverseny, agárfuttatás,
„amit a VAV vizsgán tudni kell”
Solymász bemutató (Lóki György Somogy megye fősolymásza)
Eredményhirdetés, rendezvényzárás

IDŐPONTHOZ NEM KÖTÖTT PROGRAMOK
Trófea bemutató, madarász kiállítás (sportcsarnok)
Főzőverseny
Kerecsen Íjász Csapat – hagyományápoló csoport: Harcászati és berendezett
jurta bemutató, íjászat, karikás ostor, ruházat, íjász párbaj, baranta, hétpróba-játék,
kézműves foglakozás (sámánszövés, nemezelés, dobókarika készítés)
Lézeres szituációs lövészet (sportcsarnok)
Fegyver bemutató
Ifjúsági légpuska lövészet (sportpálya)
Vadászvásárosok, kiállítók (park)
Gyermek programok (légvár, trambulin, hinta)

Szeretettel várjuk a tisztelt vadásztársakat, valamint civil érdeklõdõket is rendezvényünkre!
Térkép, útbaigazítás az utolsó oldalon

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezete
7100 Szekszárd, Pollack M. u. 32/B. fsz. 2.
Tel.: 74/512-224, tel., fax: 74/512-225
E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
Web: www.omvk-tolna.hu

Tisztelt Sportvadász Tagtárs!
Az Országos Magyar Vadászkamara alapszabályának 30. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörömnél fogva a 21. § (2), illetve (3) bekezdésében foglalt
eljárásrendnek megfelelően

ÖSSZEHÍVOM
a sportvadászok kamarai osztályának ülését.
Az ülés időpontja: 2013. június 24. 18.00 óra
Regisztráció: 17 órától
Az ülés helye: Művelődési Ház Fadd, Béke u. 1.

Az ülés napirendi pontjai:
1. Alelnöki beszámoló
2. Küldöttválasztás
3. Egyebek
Felhívom a figyelmet, hogy a gyűlésen
szavazati joggal csak Tolna megyei lakhellyel rendelkező
sportvadász tag vehet részt, amelyet a regisztráció során
lakcímkártyával tud a résztvevő bizonyítani.
Megjelenésére feltétlenül számítok.

Szekszárd, 2013. május 24. 

Vadászüdvözlettel:
Kékes Gábor sk.
alelnök
sportvadászok kamarai osztálya
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A vadászati napló vezetésének „rejtélyeiről”
A cím bizonyos vonatkozásában lehetne cinikus töltetű is, de egyáltalán
nem ez a célja az alábbi, inkább ismeretterjesztő írásnak. A „rejtély” szó abban a vonatkozásában nyeri el tartalmát, hogy amióta a vadászati napló
fogalmát és annak vezetésére vonatkozó szabályokat leírta az első önálló
vadászati törvény és a végrehajtására
kiadott rendelet (1996!!!), azóta állandó problémát okoz a vadászati napló
megfelelő vezetése. Sajnos a rossz hír
ezzel kapcsolatosan az, hogy a naplóvezetés szabályai végső soron a vadászati törvénynek a vadászat rendje
fejezetén belül is említésre kerülnek a
következőképpen: „Vhr. 65. § (1) A vadász a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosultnál az előírt rendben jelentkezni. Egyéni vadászat esetén – ha
ettől eltérő helyi szabályt nem állapítanak meg – a jogosultnál való jelentkezésnek minősül a vadászatnak a vadászati napló vezetésére meghatározott
szabályok szerinti bejegyzése is. A vadász e rend szerinti jelentkezésével a
jogosult hozzájárulása a vadászathoz
megadottnak tekintendő. Egyéni vadászati módok esetén a jogosult köteles a vadászatok rendjére vonatkozó
rendelkezéseit ismertetni, továbbá azt
a vadászati naplóba is bejegyezni.” Így
a naplónak nem a jogszabály szerinti
rendben történő vezetése a vadászat
rendje megsértésének minősül. A jelenleg hatályos vadászati jogszabály
pedig mindennemű vadászattal kapcsolatos jogszabálysértés esetén „zérótoleranciás”, azaz a vadászati hatóságnak csak a bírság mértékének
terén van mérlegelési jogköre, abban
nincs, hogy alkalmaz-e szankciót vagy
nem.
E sorok elolvasását követően, gondolom, már mindenki tudja, hogy miért
kerül ilyen széles körben ismertetésre a
problémakör. Sajnos megyénk jelentős
számú vadászát érintette a közelmúltban ez a probléma, így most a megelőzés zászlaja alatt ismételten nyoma-

tékosítani szeretnénk a naplóvezetés
szabályait.
A naplóvezetéssel kapcsolatos
legjelentősebb problémák, mulasztások:
A vadászat vége bejegyzésének sorozatos hiánya.
A vadászat során történt események
aláírásának elmaradása.
Társas vadászati naplókban a résztvevők vadászjegyeinek hiánya.
Társas vadászati naplókban a vadászatvezető aláírásának hiánya.
Itt megjegyzem, hogy a vadászjegyhez tartozó egyéni lőjegyzékek vezetése terén is számos problémával találkoztunk a hétköznapi gyakorlat terén,
így ezzel is foglalkozni fogunk ebben
az írásban.
A vadászati nyilvántartások vezetésének szabályai összefoglalva
Egyéni vadászati napló és terítéknyilvántartás vezetésének szabályai
Vtv. 58. § (1) A jogosult – a vadászat
formájától függetlenül – köteles a vadászat lefolyásának utólagos ellenőrzésére alkalmas napló (a továbbiakban: vadászati napló) vezetéséről
gondoskodni.
Vhr. 47. § (1) Az egyéni, illetve a társas vadászati naplót és teríték-nyilvántartást a 13. számú mellékletben
foglalt minta szerint területrészenként
elkülönítve kell vezetni. Minden vadászatot új sorszámon, annak megkezdése előtt kell naplózni, a vadászat várható befejezésével együtt. A
bejegyzett befejezési időponton túl a
vadász vadászati tevékenységet nem
végezhet. Egyéni vendég, vagy bérvadászat esetében a vadászatot a
kísérővadász jegyezi be, társas vadászat esetében pedig a vadászatvezető. Amennyiben a vadászaton

vadelejtés, sebzés, hibázás vagy
bármilyen vadászati, illetve rendkívüli esemény történt, akkor a vadászat végén – egyéni vadászat esetén
a vadász, társas vadászat esetén a
vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén pedig a kísérővadász –
a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyezni, valamint a bejegyzést
aláírásával hitelesíteni köteles.
A fentiek alapján a vadásznak a vadászat megkezdésekor a naplóba az
új sorszámot, a vadászat kezdetét, a
vadászat helyszínét (biztonsági körzet,
les), a résztvevőket, és a vadászat várható végét kell bejegyeznie.
Más bejegyzést ekkor nem kell tenni!!! Lásd: 1. táblázat
Abban az esetben, ha a vadászat
során nem történik vadászattal kapcsolatos esemény, akkor a vadász a
naplóba bejegyzett időpontban befejezi a vadászatot, a vadászat helyszínét elhagyva, ürített fegyverrel visszamegy az autóhoz.
A naplóba ebben az esetben további bejegyzés szükségtelen, így aláírni
sem kell!!!
Azért ürített fegyverrel, mert a Vtv.
56. § (1) bekezdése értelmében a vadászat a vad elejtésére irányuló tevékenység. Ennek megfelelően, ha
töltött lőfegyverrel „cserkelgetünk”
a vadászat vége időpontját követően mondjuk tíz percen át, vissza
az autóhoz, abban a reményben,
hátha visszafelé még szerencsénk
lesz, az jogszabálysértő magatartás. Vagy belekalkuláljuk a visszautat – ha egyáltalán a háziszabályzat
lehetővé teszi a lesvadászat utáni
„visszacserkelgetést” –, vagy a fegyvert ürített állapotban hordjuk az időpontot követően, és haladéktalanul,
célirányosan elhagyjuk a vadászat
helyszínét.

1. táblázat
Bejegyzés
sorszáma

Kezdete
(dátum, idő)

Biztonsági körzet
(terület)
vagy les
megnevezése,
vadászati mód

Vadászaton résztvevők
neve,
vadász vendég
vadászjegy/engedély
száma

Vége
(dátum, idő)

123

2012. 06. 29.

1923

makkos, vagy
13-as les

Vadász Hunor
(tag esetében nem kell
vadászjegy száma)

2012. 06. 29.

2312

124

2012. 06. 29.

1923

makkos, vagy
13-as les

Klaus Jäger
(vadászjegy, engedély
száma kötelező!)

2012. 06. 29.

2312
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Ha a vadászat során esemény történik, vadelejtés, sebzés, hibázás vagy
bármilyen vadászati, illetve rendkívüli esemény, akkor, és csak abban az
esetben kell a megfelelő rovatokat
kitölteni, és aláírni. Az aláírásunk tulajdonképpen a vadászaton történt
események bejegyzésének hitelességét szolgálja.
Fentiekből az is következik, hogy
nem kötelező a vadászati naplónak
a vadász saját keze általi vezetése, a
vadászat megkezdése előtt. Hacsak
a vadászatra jogosult házi szabályzata azt nem írja elő. De csakis a vadászat kezdete, helye, résztvevő és a
vadászat vége rovatok esetében. Ha
a vadászaton vad elejtése történik,
akkor azt mindenképpen saját kezűleg kell bejegyezni, és természetesen
aláírni is.
Ez könnyebbség, hiszen van olyan
– nem is kevés esetben –, hogy a vadászati napló helye, és a vadászat
helye között akár több tíz kilométer
a távolság, így a vadásznak a vadászat tényének bejegyzése sok időbe
és pénzbe kerülne. Így a bejegyzést
a naplóhoz közeli vadásztárs, vagy
hivatásos vadász is megteheti. De a
vadászat eseményeinek bejegyzését
mint ahogy már említettük, csakis a
résztvevő vadász teheti meg. Lásd: 2.
táblázat
Társas vadászati napló és terítéknyilvántartás vezetésének szabályai
A társas vadászati napló vezetése általában nem szokott olyan sok gondot okozni, mint az egyéni vadászati napló vezetése. Ennek legfőbb oka,
hogy azt csak a vadászatra jogosult által felhatalmazott pár személy végezheti, jellemzően a vadászat vezetését
végző vadászok. Ezzel kapcsolatosan
kiemelném, hogy sok helyen tapasztalható a társas vadászat előtti balesetvédelmi eligazítás elvégzéséről szóló
jegyzőkönyv külön vezetése a résztvevő vadászok aláírásával együtt. Ezzel
semmi gond. Ha eggyel több iratunk
van, az nem okoz problémát. Egy a lényeg, hogy ez a külön jegyzőkönyv és
aláírási ív nem helyettesítheti a társas
vadászati naplónak erre a célra kialakított megfelelő oldalának az összes
vadász általi aláírása. Így ügyeljünk arra, hogy ez is vezetésre kerüljön.

A vadászjegyekről és az egyéni
lőjegyzékekről
Az egyéni lőjegyzék vezetésének, kezelésének szabályai
Vhr. 46. § A vadászjeggyel rendelkező vadász egyéni vadászat esetén … az elejtett vad birtokba vételét követően köteles az elejtés tényét
az egyéni lőjegyzékbe haladéktalanul bejegyezni, társas vadászat esetén
a bejegyzési kötelezettség a vadászat
végén esedékes.
Ebből következően minden egyes elejtett vadat, legyen az róka, szajkó vagy
szarka – e vadfajokat ezzel persze nem
leszólva –, be kell jegyezni az egyéni lőjegyzékbe! Ennek megfelelően az
egyéni lőjegyzék tartalmának, a vadászati napló tartalmának, valamint a vadászatra jogosult által kötelezően benyújtandó vadgazdálkodási jelentés számszaki
részének meg kell(ene) egyeznie.
Vhr. 47. § (2) A vadászjegyet, az
egyéni lőjegyzéket, a hivatásos vadász szolgálati naplóját, az egyéni, illetve a társas vadászati napló és teríték-nyilvántartást és a jogosult által
vezetett dokumentumokat a vadász,
illetve a jogosult – az eredeti bejegyzésekkel – az utolsó bejegyzést követő
legalább 5 évig köteles megőrizni. A
vadász, illetve a jogosult 5 napon belül
köteles bejelenteni a vadászati hatóságnak, ha a felsorolt dokumentumok
közül bármelyik elveszik, megsemmisül, vagy azt tőle eltulajdonítják.
A rendelkezés egyértelmű, minden, a
vadászat utólagos ellenőrzését szolgáló dokumentum, okirat 5 évig őrzendő.
A vadászjegy és a hozzá tartozó egyéni
lőjegyzék esetében az a kialakult gyakorlat, hogy ha a vadász elveszíti azt,
vagy megsemmisül, akkor azt a vadászati hatóságnál bejelenti a megadott
határidőn belül. A vadászati hatóság kiad számára egy igazolást, hogy ez irányú kötelezettségének eleget tett, azzal
az igazolással felkeresi irodánkat, ahol
díjmentesen pótoljuk a vadászjegyét
és lőjegyzékét. Ha a vadászjegyet és
a lőjegyzéket eltulajdonítják, akkor a
rendőrhatóságon bejelentést kell tenni,
és a rendőrhatóságtól kapott irattal kell
menni a vadászati hatósághoz, majd a
kamarához a pótlás érdekében.

Vtv. 60. § …
(2) A vadászjegyet és a névre szóló új, hitelesített egyéni lőjegyzéket a
kamara a korábban kiadott egyéni
lőjegyzék bevonását követően állítja ki.
(3) A vadászjegy csak az egyéni
lőjegyzék bemutatását követően hos�szabbítható meg.
A vadászati törvény egyértelműen kimondja, hogy egyéni lőjegyzék
hiányában nem újítható meg a vadászjegy. Sajnos ezt vadászaink közül sokan figyelmen kívül hagyják, és
a vadászjegy meghosszabbításakor
nem hozzák magukkal a hozzá tartozó egyéni lőjegyzéket, vagy korábbi
évre szólót mutatnak be. Ha emiatt
ismételten fel kell keresni a kamarát,
azt rossznéven veszik, esetleg meg is
jegyzik, hogy mi azért vagyunk, hogy
őket kiszolgáljuk. Tudomásul kell venni, hogy a vadászkamara, annak ellenére, hogy érdekképviseleti szerv, számos olyan feladatot végez, amelyet
az állam ruházott rá. Ezekben az esetekben ugyanolyan kötelessége betartani, és betartatni a jogszabályokat, mint egy közigazgatási szervnek,
hatóságnak.
Kérjük, a jövőben ennek szem előtt
tartását, és azzal segíteni munkánkat, hogy közösen betartjuk a törvényeket.
Zárszóként annyit szeretnénk megemlíteni, hogy szervezetünk kezdeményezte a kamara központjánál a vadászati nyilvántartások vezetésével
kapcsolatos jogszabály módosítást az
alábbiak szerint:
„… szeretnénk kezdeményezni a Vtv.,
és a Vhr. olyan irányú módosítási javaslatát, amely csekély mértékű, a vadgazdálkodást és a biztonságos vadászatot nem veszélyeztető egyszeri
adminisztratív hiba esetén lehetőséget biztosít a vadászati hatóságnak
a szankció mellőzésére. Nyomatékosítani kívánjuk, hogy nem a szándékos törvénysértés, az előre megfontolt
törvénysértés eseteiről van szó, hanem
például egy aláírás elmaradásáról, és
csak egyszeri, és első esetben. Ismételt
és visszaeső vadász esetében kötelező
a szankció.”
Dr. Király István

2. táblázat

ZSÁKMÁNY

Vadászat bejegyzője/ellenőrzésre jogosult

faj

ivar

darab

azonosítójel
száma

vaddisznó

kan

1

123456

megjegyzések
(hibázás, sebzés,
áeü. okból történt elejtés,
a vaddal kapcsolatos intézkedés stb.)

aláírás

egy lövés rókára, hibázás

Vadász Hunor
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Várjuk a találkozást rég nem látott ismerőseinkkel
Az idei későn érkező hó meghos�szabbította a telet nekünk, Dianáknak is.
A X. országos Dianabál házigazda
megyéjeként nagy izgalommal készültünk a bálra, melyet hagyományosan
február első szombat estéjén tartottunk. A bálnak a Bikali Puchner Kastélyszálló adott otthont. Megyénk Dianái egy kis műsorral is kedveskedtek
a vendégeknek, mely nagy sikert aratott és A Tolna Megyei Népújságban
már olvashattak róla. A jubileumi bál
hangulata nem maradt el a korábbiakétól, a tánc hajnalig tartott. Ezúton szeretném megköszöni minden
kedves megyei támogatónknak a
tombolaajándékokat (Dunakömlődi
Vadásztársaság, Bodó Katalin, Fel

tunk a Horog csárdába, ahol finom
vadraguleves és kapros-túrós lepény
várt minket. Az estét egy rövid megbeszéléssel, majd kellemes beszélgetéssel töltöttük.
Április 20-án Dianáink a keszthelyi
Festetics Kastélyban megrendezésre
kerülő Múltidéző teadélutánon vettek részt, melynek
során két jeles
vadászati szaktekintély: Farkas
Dénes és Tollner
György osztotta
meg érdekes történeteit a múlt
század vadászatairól.

– Tolna Megyei Vadásznap, melynek
idén Dombóvár, Szigeterdő (június
22.) ad otthont. A vadásznapon gyerekfoglalkoztatóval várjuk a családokat és minden kedves érdeklődőt.
A Diana Klub életéről egy kis képösszeállítást is megtekinthetnek, továbbá megismerkedhetnek a klub
tagjaival.

A CIC közgyűlés segítői, a Dianák

Megyénk néhány Dianája egy
igen neves eseményen, a CIC
(Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács) 60.
jubileumi, háromnapos közgyűlésén vehetett részt.
Oláh Csaba VKE-elnök Tolna megyei hölgykoszorúban
A Dianák a résztsőnánai Vadásztársaság, Szálka– vevők tájékozódását segítették a ParSzekszárd Vadásztársaság, Kölesd– lamentben és a Mariott szállodában,
Dalmand Vadásztársaság, Mőcsényi a közgyűlés helyszínén. A közgyűHubertus Vadásztársaság, PONTEX lés előadásain mi is részt vehettünk.
KFT. (Hajas Krisztina), Bölcskeiné Ró- Ezen a rendezvényen a Vadászati Kulza, Gyulaj Zrt., Magyarné Kelemen turális Egyesület hivatalosan is felvéGyöngyi); természetesen minden to- telt nyert a Nemzetközi Vadászati és
vábbi támogatónknak is köszönjük. Vadvédelmi Tanácsba. A Tanácsnak
Köszönöm a Diana Vadászhölgy Klub nemrégiben megalakult az Artemis
megyei tagjainak a segítséget és a Munkacsoportja, mely a világ vadászrészvételt.
hölgyeit hivatott összefogni.
Idén a szokásos év eleji találkoAz idei terveink hasonlóak az elmúlt
zónk alkalmával Szálkára látogat- évekéhez, számos barátra tettünk szert
az elmúlt évek alatt. Van, hogy velük
évente csak egy-egy vadászati program alkalmával tudunk találkozni.

Tollner György órája, melyet Brezsnyev
ajándékozott neki

Lássunk egy kis ízelítőt:
– Soproni hétvége a Diana Vadászhölgy Klub szervezésében; szemezgetés a programokból: Soproni Parkerdő,
Várhely kilátó, ősfák, Erdészeti Múzeum, Hídvégi Béla Vadászati Gyűjteménye.

– A karapancsai Izabella-szobor koszorúzása alkalmával újabb turisztikai látnivaló felfedezését tervezzük,
melyről a következő lapszámban beszámolunk.
– Gyakorlással egybekötött lövészversenyt tervezünk.
– Ellátogatunk Somogy megyébe,
a Siójuton megrendezésre kerülő
Agronapra.
Várjuk a rég nem látott barátainkkal
való találkozást.
Mielőbbi viszontlátásra!
Vadászüdvözlettel:
Gubritzky Mária
a Tolna Megyei Diana Klub elnöke
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Versenykiírás
Baranya és Tolna megyei vadásztársaságok állóvad-lövő versenye
■ A verseny 2 X 5 lövéses állóvad-lövészet, 100 méterre álló őz és ülő róka lőlapra
■ A verseny során legalább .223 Rem kaliberű fegyver használható
■ A használatos céltávcső nagyítása legfeljebb 9-szeres lehet (változtatható nagyítás esetén
legfeljebb ez a nagyítás használható)
■ A lőpozíció magasles-imitációról
■ Lőni ülő testhelyzetből lehet, a vadásziasság határán belüli testhelyzetből
■ A verseny egyéni és csapatversenyből áll. A csapatok 3 fősek lehetnek

Díjazás:
Az első három helyezett érem- és tárgyjutalomban részesül
Az első helyezett egyén is és a csapat is vándorkupát kap egy évre
Az elbírálás egyenlő eredmény esetén szétlövéssel történik, 150 méterről, álló őz lőlapra, 5 lövéssel

Nevezési díj:
Személyenként 2 000 Ft. Csapatoknak nevezési díj nincs. Az egyéni nevezők közül kialakult csapatok
névsorát az első lövés eldördüléséig kell leadni.
A nevezési díjban benne van az ebéd ára, a vendégek előzetes bejelentése alapján, 600 Ft-ért
vásárolhatnak ebédet. A rendezvény ideje alatt korrekt áron büfé üzemel.

A verseny időpontja:

Jelentkezés, és információ:

2013. augusztus 10.

Dr. Király István 06-30-2394640

A verseny helyszíne:
Szászvári Lövész Egylet, Szászvár, lőtér (46°15’4.81” 18°22’5.51”)
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A vadászkutyák és a vadvédelem, állatvédelem kapcsolata
Igen sok vita van a vadászkutyák
vadvédelemben és állatvédelemben
betöltött szerepéről, ezért tartom fontosnak, hogy a jelentősebb veszélyekről és ezek elkerülési lehetőségeiről beszéljünk.

ja, hogy az apróvad mennyisége ne
csökkenjen a kaszálások által.

Fiatal egyedek megmentése a
kaszálások során

Sebzett apróvad és nagyvad
megkeresése

Kaszálások során igen sok fészek és
fiatal vad kerül veszélybe és pusztul el.
A fészken ülő fácántyúkot és a tojásokat a kasza eléri és elpusztítja. A kikelt
fácáncsibéket, kisnyulakat és őzgidákat is hasonló módon kaszálják ki a
lucernaföldeken, réteken. Mindez elkerülhető lenne, és a fiatal állatok részben vagy egészben megmenthetőek
lennének, ha kaszálás előtt vadászkutyákkal lehajtanánk a területről őket.
Teljes fészekaljak és jelentős mennyiségű őzgida menekülne meg, így járulhatna hozzá a vadászkutya munká-

A vadászati törvény is kötelez bennünket, hogy a sebzett vadat a lehető legrövidebb időn belül felkutassuk
és terítékre hozzuk, valamint a szen-

Fontosnak tartom, hogy a jelenleginél több, fegyelmezettebb és kiképzett vadászkutyánk legyen.

vedéstől megmentsük, illetve
állategészségügyi szempontból is minél kevesebb legyen
a fertőzés lehetősége.
Gyakor lati
és tapasztalati
példaként említeném a vadkacsavadászatot,
ahol ha nincs, vagy nem megfelelően
képzett a vadászkutyánk, akkor igen
magas a nádba, vízbe veszett, szenvedve elpusztult vadkacsák száma.
A nagyvad értékéből következően a
sebzett vad utánkeresése nagyobb jelentőséggel bír, ezért is tapasztalható
hogy többször és többet teszünk ezen
a területen (pl.: akár más megyéből,
nagyobb távolságból is hívunk speciális tudással és gyakorlattal rendelkező
vezetőt és vadászkutyát).
Dúvadvadászat

Igény szerint egy-egy területen vizsga-előkészítőket tartunk.
Ezzel kapcsolatos további tájékoztatást a vadászkutya szakbizottság
alábbi tagjai adnak az alábbi területi megoszlásban:
Tamási és környéke:
vérebek:
Decs és környéke:
Dombóvár és környéke:
Bogyiszló és környéke:
Paks és környéke:

Palánki Gábor
Király Attila
Konyecsnyi Károly
Stemler József
Ezer Csaba
Záborszky Zoltán

06-30-3319-185
06-30-3319-201
06-30-6351-423
06-30-9375-723
06-70-9672-549
06-30-3487-740

Általános információk:

Eppel János

06-30-9379-360

2013-ban tervezett vizsgák:
Paks: szeptember 14.
Decs: szeptember 7.
Dombóvár: szeptember 8.
Tamási: szeptember 21.
A V.A.V. vizsgákat megelőző felkészítő gyakorlások időpontjai:
Paks: augusztus 17., 31. és szeptember 7.
Decs: július 17., augusztus 3. és 17.
Dombóvár: augusztus 24., 31. és szeptember 7.
Tamási: augusztus 17., 31.
A felkészítésekkel kapcsolatosan a területi szakbizottsági tagok adnak felvilágosítást.

Tapasztalatom szerint a dúvad
apasztására kitenyésztett kutyák száma kevesebb, pedig a dúvad száma
nem csökkent, sőt! Véleményem szerint többet kellene foglalkoznunk ezzel
a kérdéssel is, mert ez is jelentősen befolyásolja az apróvadállomány számának alakulását.
Az előzőekben felsorolt problémák
csökkentése érdekében szeretne az
OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete a tagjainak segíteni.
Egyik eszköz, aminek segítségével
szélesebb körben és nagyobb számban
szeretnénk már a következő vadászati szezonban is realizálható eredményt
elérni, ezért 2013-ban is megszervezzük
a VAV (Vadászati Alkalmassági Vizsga)
előkészítő tanfolyamot. A vadvédelem
kérdésében akkor tudunk csak pozitív
előrelépéseket tenni, ha jól képzett és
fegyelmezett vadászkutyáink vannak.
A jól dolgozó vadászkutyákat és gazdáikat becsüljük meg, és ismerjük el a teljesítményüket, akár plusz kompetenciával is. A hivatásos vadászoktól meg kell
követelni, hogy munkájukhoz kiképzett
kutyákat használjanak, és természetesen ezzel párhuzamosan a vadászkutya
tartásával kapcsolatos költségeket át
kell vállalnia a vadászatra jogosultnak.
Amennyiben továbbra is csak beszélünk, és nem teszünk ezekben a kérdésekben, akkor ne csodálkozzunk, ha tovább csökken az apróvadállomány és
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romlik a vadgazdálkodásunk színvonala.
Közös érdeke a vadászatra jogosultaknak és a vadászatot, vadgazdálkodást hivatásuknak tekintő vadászoknak, hogy a terepjárók, traktorok és
fegyverek mellett a vadászkutyák is
mindig a lehető legjobb minőségben
és állapotban álljanak rendelkezésre
az év 365 napján a vadászterületeken
– ezért viszont közösen kell tennünk és
erre (is) áldozni kell.
Jelentkezni lehet a vizsgát megelő-

zően 30 nappal az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetéhez küldött jelentkezési lapon. A jelentkezési lap
letölthető a kamara honlapjáról (www.
omvk-tolna.hu/nyomtatvanyok), vagy
beszerezhető a szervezet irodájában.
A vizsga díja: 5000 Ft.
Származási lappal nem rendelkező
kutyák esetében előzetesen kötelesek
chipet behelyezni a kutyába. A chip
számát igazoló papírcsíkot kötelesek
magukkal hozni, amely a VAV igazolványba beragasztásra kerül, valamint

oltási igazolványt, amelyben a chip
berakását az állatorvos igazolja.
A vizsgára jelentkezés akkor érvényes,
ha a vizsga díját a kamara számlájára befizették (átutalással, készpénzben
vagy csekken). A vizsgán a befizetésről szóló számlát be kell mutatni. A jelentkezési határidők pontos betartását
kérjük annak érdekében, hogy a helyi
rendezők a legjobb feltételeket tudják
biztosítani a vizsgák megrendezéséhez.
Eppel János
a vadászkutya szakbizottság elnöke

Irodánkban szervezett tanfolyamok
Állami vadászvizsgára és fegyverismereti vizsgára
felkészítő tanfolyam
Megfelelő számú jelentkező esetén szervezetünk csoportos képzés keretében végzi az állami vadászvizsgára történő felkészítést. A tanfolyam során a hallgatók elsajátítják a vizsga részét képező
fegyverismereti kompetenciákat is. A tanfolyam során lövészet gyakorlati képzést is tartunk, valamint
a felkészülést segítő tanagyagot és segédanyagot biztosítjuk hallgatóinknak. A képzés során folyamatosan végezzük a tudásszint felmérését.
A tanfolyam díja: 70 000 Ft.
Lehetőség van egyedi felkészítésre is, személyre szabott egyedi tanrend alapján.

Házilagos lőszerszerelő
Vizsgára történő felkészítés a vadászkamaránál. Megfelelő számú jelentkező esetén szervezetünk
szakemberek bevonásával segít a házilagos lőszerszerelő vizsgára történő felkészülésben.
A felkészülés díja: 35 000 Ft.
Jelentkezés, információ a 06-30-2394640-es telefonszámon,
vagy elektronikus úton a kiralyistvan.hu@gmail.com címen.
Tanfolyamaink során szakképzett előadók, a legfrissebb ismeretanyag átadását garantálják. Ezt
megyénkben csak nálunk kaphatják meg a hallgatók. Ezen túlmenően a tanfolyam és vizsga után
az elindulásban is segítjük hallgatóinkat, tehát szolgáltatásunk széles körű.
A Tolna megyei Vadásznap helyszíne

