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Békés, szép ünnepeket és vadászélményekben gazdag új esztendőt kíván az 
Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezete és 

a Tolna Megyei Vadászszövetség
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Az Országos Magyar Vadászkamara április 25-én megtartott 
tisztségviselő-választásakor két nyitott kérdés maradt: a Vadá-
szati hagyományokat ápoló és kulturális bizottságnak, vala-
mint a Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottságnak – az el-
ső sikertelen szavazás miatt – ugyanis nem lett új elnöke, ezért 
október 10-re, Százhalombattára újra összehívták az országos 
küldöttközgyűlést. A meghívott megyei küldöttek öt napiren-
di pontot tárgyaltak, szavaztak az alapszabály módosításá-
ról, a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, vala-
mint a két, eleddig betöltetlen bizottsági elnöki posztra jelölt 
aspiránsokról is döntöttek. A Vadvédelmi és vadgazdálkodá-
si bizottság új elnökének – Feiszt Ottó ellenében – dr. Király 

Istvánt, az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetének titká-
rát, a Vadászati hagyományokat ápoló és kulturális bizott-
ság vezetőjének pedig –Kun Edittel szemben – Oláh Csabát, 
a Vadászati Kulturális Egyesület elnökét választották meg. A 
szavazás eredményének ismertetését követően Oláh Csaba 
lapunknak röviden elmondta, hogy a vadászati kommuni-
káció, az ifjúságnevelés, valamint a gasztronómia terén sze-
retne hatékonyabban közreműködni a vadászat társadalmi 
megítélésének javításában, és egy vadászhagyományokat, 
vadászszokásokat összefoglaló tájékoztatófüzet elkészítése is 
a tervei között szerepel. 

(forrás: Huntingpress)

Tisztújítás az Országos Magyar Vadászkamaránál II.

Az így felállt Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság tagjai az elkövetkező négy évre az alábbi szakemberek.

Elnök Dr. Király István

Tagok Giczi Ferenc – a Lajta-Hanság Zrt. vadászati ágazatvezetője

 Hopp Tamás – a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének igazgatója

 Kasuba András – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászkamara titkára

 Pechtol Lajos – a Fejér megyei vadászkamara titkára

 Prof. Dr. Sugár László – a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara Vadbiológiai és 
Etológiai Tanszékének professor emeritusa

 Szél István – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága  
vadászati és halászati osztályának vezetője

 Dr. Varga Gyula – a SEFAG Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője

 Zuberecz Tibor – a Békés megyei vadászkamara titkára

Titkár Kovács Gábor

A Vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság legfontosabb 
feladatai a következő időszakban, a teljesség igénye nélkül:
■ a hazai vadgazdálkodást érintő problémakörök feltér-
képezése megyénként, régiónként,
■ az erdőgazdálkodást- és a mezőgazdálkodást érintő 
vadkár térségenkénti sajátosságainak felmérése a vad-
kárbecslés protokolljának előkészítéséhez,
■ az apró- és nagyvadállományt érintő kérdések (állo-
mányviszonyok, állat-egészségügyi viszonyok, erdővédel-
mi kerítések és villanypásztorok) felmérése,

■ az új vadászati törvénnyel kapcsolatos szakmai javas-
latok elkészítése (területkijelölés szempontrendszere, hi-
vatásos vadászok státusza, trófeabírálat szankciórend-
szere),
■ a hivatásos vadászok kötelező továbbképzési rendszeré-
nek kidolgozása és működtetése (képzések, konferenciák).

A bizottság munkája során feltétlenül számít a megyei 
szervezetek hasonló bizottságainak szakmai segítségére, 
amelyet azok elnökein keresztül szándékozik megvalósí-
tani. KI

Pusztai István
PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást

vizsgáztatást
belövést
barnítást

távcsőszerelést
agyazást

7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74459-759

06/30-2588816

Szekszárd, Kossuth L. u. 32. • Telefon: 74/ 510-995  Fax: 74/ 510-996

Stefán Vadászcentrum
VADÁSZBOLT: 
• vadászfegyverek • maroklőfegyverek
• gáz- és riasztófegyverek • légfegyverek
• vadászati felszerelések  • vadászruházat

FEGYVERJAVÍTÓ MŰHELY:
• javítás • távcsőszerelés • belövés
• barnítás • fegyverek vizsgáztatása

FÖLD ALATTI LŐFOLYOSÓ:
A bolt nyitvatartási ideje alatt üzemel. 

TEREPLŐTÉR:
Tavasztól őszig ügyeleti nyitva tartás.

Vadásztársaságok, baráti társaságok háziver-
senyének szervezése, lebonyolítása.

Évente 4-5 koronglövő verseny rendezése.   

Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.  
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.hétfőtől péntekig: 8.00-tól 17.00-ig

szombat, vasárnap: 9.00-től 12.00-ig

NYITVA TARTÁS: 
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A szokásos megyei vadásznapi rendezvényünket ezúttal 
rendhagyó, vagy inkább hagyományteremtő módon a 
megyei horgásztársadalommal karöltve rendeztük meg. 
Az eseménynek Pakson, a város szélén elterülő Ürgeme-
ző adott méltó környezetet.

 
Az eseményt a Vadászkamara Kürtegyüttes hívó kürt-

szavára kezdtük délelőtt 10 órakor. Köszöntőt mondott 
Kocsner Antal a megyei vadászkamara és vadászszövet-
ség elnöke, Gecse Lajos a Tolna Megyei Horgászszövetség 
elnöke, valamint Hajdú János Paks polgármestere, majd 
ünnepi beszédet mondott Tóth Ferenc kormánymegbízott. 

Mindannyian abbéli reményüket fejezték ki, hogy a kö-
zösen szervezett horgász- és vadásznap elnyeri mind a 
szakmabeli, mind pedig a civil közönség tetszését. 

Az ünnepi megnyitó keretein belül adták át a kitünteté-
seket azoknak a vadász- és horgásztársaknak, akik évek 
óta sokat tesznek a közösségért. 

Hubertusz Kereszt bronz fokozata
Polácsi Ferenc Konrád

Simondi József

Hubertusz Kereszt ezüst fokozata
Ledneczki László

Márkus József

Hubertusz Kereszt arany fokozat 
Béres József

Nimród Érem
Fazekas Péter

Gyergyói József
Vajda József

Magyar Vadászatért Érdemérem
Tóth Ferenc kormánymegbízott

Cseh Attila: Tolna Megye Horgászmozgalmáért 
emlékplakett (arany fokozat)

Rácz István: Tolna Megye Horgászmozgalmáért 
emlékplakett (ezüst fokozat)

Pettesch Ádám: Tolna Megye Horgászmozgalmáért 
emlékplakett (ezüst fokozat)

Mátrai István: Tolna Megye Horgászmozgalmáért 
emlékplakett (bronz fokozat)

A kezdő vadászokat ünnepélyes keretek között avat-
ták fel. Ezt követően folyamatos volt a színpadon a kul-
turális program. 

A szervezők 100 adag vad- és 100 adag halétellel vár-
ták a résztevőket, de ezenkívül büfé is rendelkezésre állt. 

Számos vásározó és kiállító művész jelent meg, hogy por-
tékáikat a szakmai közönség felé kínálják. 

Az Atomerőmű Horgászegyesület egy hatalmas sátor-
ban virtuális horgászatot kínált, valamint a kicsik egy fel-
töltött kádban „igazából” kipróbálhatták a horgászatot. 

Egy félreeső területen a gyerekek a légpuskalövészetet 
is kipróbálhatták. 

Ismét jelen volt a Kerecsen Íjászcsoport a berendezett 
jurta bemutatóval, íjászattal, kézművességgel. 

Láthattak az érdeklődők vadászruha-divatbemutatót is 
a Parus divatcég jóvoltából, a Dianák segítségével. A dél-
után folyamán vadászkutya-bemutató és szépségverseny 
színesítette a programot, majd igazi látványosságként lo-
vas bemutatót is láthatott a közönség. 

Aki kilátogatott a rendezvényre, láthatta, hogy ismét 
egy jó hangulatú, programokban gazdag, színes rendez-
vényt kínáltak a szervezők, amelyhez az időjárás-felelős 
gyönyörű napsütéssel járult hozzá.

Várjuk Önöket jövőre is! Helyszín és időpont  
a következő lapszámban. 

Megyei horgász- és vadásznap
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Hivatásos vadászok  
országos szakmai versenye

Egyenletes, jó teljesítménnyel Győr-
Moson-Sopron megyéből, ifj. Kuslits Ist-
ván nyerte meg a hivatásos vadászok 
országos szakmai versenyét 2014-ben.

Július 24–25. között a Mecsekerdő 
Zrt. sasréti vadászházának környezeté-
ben, az erdőgazdaság társszervezésé-
ben került megrendezésre a döntő. A 
felújított, egykoron Biedermann kastély 
méltó környezete volt a szakmai ver-
senynek, ahova az ország valameny-
nyi megyéjéből érkeztek versenyzők. 
A megyei válogatóversenyek győzte-
sei, illetve az előző verseny dobogósai 
„feszültek” egymásnak, hogy eldönt-
sék, melyikük teljesíti legjobban a te-
rületi sajátosságoknak megfelelően ki-
alakított, változatos versenyt. Lövészet, 
trófeabecslés és minősítés, állattani is-
meretek, elméleti teszt, növényismeret, 
kinológia, vadászkürt, ragadozógaz-
dálkodás – címszavak abból a ver-
senyprogramból, melyben a verseny-
zőknek a két nap alatt kellett minél 
több pontot gyűjteni.

A verseny összetettsége és az ará-
nyok kialakítása egyértelművé tették, 
hogy egy-egy versenyszám kiemel-
kedő teljesítésével nem lehet babé-
rokra törni. Egyenletesen, minden fel-
adatban felkészültnek kellett lenni. A 
gyakorlati versenyrész alatt az OMVK 
hivatásos osztály alelnökei tanácskoz-
tak, melyen az ősszel megrendezésre 
kerülő konferencia, valamint a ren-
dészeti vizsgák tapasztalatai is szóba 
kerültek.

A végső számadásnál ifj. Kuslits Ist-
ván (Győr-Moson-Sopron megye) bi-
zonyult a legjobbnak. A második he-
lyezést Gál Péter (Békés megye) érte 
el mindössze 11 ponttal lemaradva a 
győztestől. A dobogó harmadik foká-
ra a Vas megyét képviselő Szalai Csa-
ba állhatott fel.

A helyezetteknek járó serleget dr. 
Jámbor László – az OMVK újonnan 
megválasztott elnöke – adta át, aki az 
OMVK hivatásos vadász osztály alel-
nökével, Fodermayer Vilmossal, a ver-
seny megnyitójától az eredményhir-
detésig a teljes programon részt vett.

A támogatóknak – Mecsekerdő Zrt., 
Gemenc Zrt., TAEG Zrt., Leitz-Hungária 
Kft., OMVK Baranya megyei területi 
szervezete, Hajas Péter Pál – köszön-
hetően a versenyzők értékes díjakkal 
is gazdagodtak. 

Forrás: www.omvk.hu

Hivatásos Vadászok  
II. Országos Szakmai Konferenciája

Több mint tíz év után, az Országos 
Magyar Vadászkamara november 
7-én Hatvanban, a Széchenyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Magyar Va-
dászati Múzeumban rendezett orszá-
gos tanácskozást a vadgazdálkodási 
szakma gyakorlati szakemberei, a va-
dászterületeken szolgálatot teljesítő 
hivatásos vadászok számára.

A tanácskozás és az ott elhang-
zottak is annak a folyamatnak része, 
melyet a vadászati érdekképviseletek 
évekkel ezelőtt tűztek ki célul, neveze-
tesen: a magyar vadászat jó hírnevé-
nek visszaállítását. A konferencia hely-
színe is tudatosan került Hatvanba, 
az idén tavasszal átadott vadászati 
múzeumba, amelyet a rendezvény-
re érkezők a tanácskozást követően 
térítésmentesen megtekinthettek. A 
rendezvény jelentőségét mutatta az 
is, hogy az OMVK-OMVV szakmai part-
nereinek – a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, a Földművelésügyi Miniszté-
rium, a NÉBIH és az ORFK – vezetői is 
megtisztelték a tanácskozást, melyen 
a szakma megjelent képviselőit Szabó 
Zsolt, Hatvan város volt polgármeste-
re, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára köszöntötte. 

Pechtol János, az OMVK főtitkára 
előadásában áttekintette az elmúlt 
négy évben a vadászok „közérzet-
ének” javításáért tett intézkedéseket, 
elért eredményeket, kezdve fegyver-
tartással kapcsolatos könnyebbsé-
gektől az vadásszá válás feltételei-
nek szigorításáig. 

Dr. Jámbor László, a vadászkama-
ra idén megválasztott elnöke azokat 
a legfontosabb feladatokat vázolta 
fel, melyeket a vadászati érdekképvi-
seletek előtt állnak még a következő 
haszonbérleti szerződések megköté-
se előtt. Ezek a tennivalók nagyrészt 
a vadgazdálkodókat érintik, melyek-
nek legfontosabb eleme a vadászati 
törvény módosítsa során a vadászat 
hosszú távú, eredményes működésé-
nek megteremtése, de felvetette an-
nak gondolatát is, hogy ismételten va-
lamennyi vadász kötelezően legyen 
tagja a kamarának. 

Kiemelt szerepet kap a jövőben a hi-
vatásos vadászok szakmai, anyagi és 
erkölcsi megbecsülésének rendezé-
se, melyre a vadászkamara egy stra-
tégiai programot készít. Ennek a prog-
ramtervnek a részleteibe Fodermayer 

Vilmos, az OMVK hivatásos vadász 
osztályának alelnöke avatta be a 
megjelenteket. 

Az elmúlt év legfontosabb felada-
ta volt a rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről szóló tör-
vényben foglalt kötelező oktatás és 
vizsgáztatás. A képzés tapasztalatai-
ról és a kapcsolódó jövőbeni felada-
tokról dr. Krauzer Ernő rendőr ezredes 
tartott tájékoztatót. 

A tanácskozás talán legjobban 
várt előadása – a téma aktualitá-
sából adódóan – a mezőgazdasá-
gi vadkárbecslés problematikájának 
feltárásáról, illetve az ehhez szorosan 
kapcsolódó legfrisebb kutatási ered-
ményekről szólt, melyet dr. Király Ist-
ván és dr. Marosán Miklós igazságügyi 
szakértők mutattak be. 

A tanácskozás keretében kiállítás-
ra került, megtekinthető és vélemé-
nyezhető volt a hivatásos vadászok 
egységesített szolgálati egyenruha 
kollekciója is. 

 Forrás: www.omvk.hu

II. Országos Vadgazdálkodási és 
Vadkár-konferencia Siófok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
november 14-én Siófokon rendezte 
meg a II. Országos Vadgazdálkodá-
si és Vadkár-konferenciát. A tizenegy 
előadás közül dr. Király István és dr. 
habil. Marosán Miklós „Szimulált vad-
károk vizsgálata szántóföldi kultúrák-
ban” című kétrészes expozéja különö-
sen tanulságos volt. Vizsgálatuk során 
jóval alacsonyabb kárértékeket sike-
rült kimutatniuk, mint amennyit a je-
lenleg általános gyakorlat alapján 
számítanak. Minden előadó hang-
súlyozta az adatok és kutatások hiá-
nyosságait és pontatlanság, valamint 
kiemelték, hogy mindenképp kívána-
tos lenne a vadkárbecslési módszerek 
egységesítése, hiszen az ország egyes 
részein más-más gyakorlattal talál-
koznak a vadgazdálkodók. Hangsú-
lyozták, hogy együttműködésre kell 
törekedni a különböző – erdészeti, 
mezőgazdasági és vadgazdálkodá-
si – ágazatok között. 

Forrás: Huntingpress

Az ország nagyvadállományát 
csökkenteni kell, mivel a nagyvad szá-
ma az elmúlt évtizedekben jelentősen 
nőtt, az általuk okozott vadkár pedig 
meghaladja az évi 2 milliárd forintot – 
hangzott el a konferencián.

Szakmai események, sajtószemle alapjánSzakmai események, sajtószemle alapján
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Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke arról be-
szélt, hogy a hamarosan a parlament 
elé kerülő vadászati törvény módosí-
tásának fontos eleme lesz a vadkár 
elleni védekezés, illetve annak keze-
lése. Kifejtette, Magyarország évtize-
dek óta vadászati nagyhatalomnak 
számít természeti adottságainak és 
jól szervezett szolgáltatásainknak kö-
szönhetően. 

A hobbi- és hivatásos vadászok 
száma mintegy 60 ezerre tehető, a 
vadászati ágazat éves árbevétele 
közel 20 milliárd forint. Az országban 
mintegy 140 vadászatra jogosult gaz-
dálkodik átlagosan 6,5 ezer hektáros 
vadászterületen, akik 3300 hivatá-
sos vadászt alkalmaznak. A terüle-
tek többségén a földtulajdonosok 
haszonbérbe adják a vadászati jo-
gukat, egynegyedén pedig maguk 
vadásznak.

Az elnök elmondta, a vadállomány 
nemzeti kincs, de ez a természeti erő-
forrás csak szakszerű gazdálkodással 
őrizhető meg. Hozzátette, az elmúlt 
évtizedekben folyamatosan emelke-
dett a vadkár mértéke, és a vaddal 
való gépjárműütközések száma is. Ko-
moly problémát jelent a vaddisznók 
számának robbanásszerű emelkedé-
se. A növekvő feszültség kezelésére a 
szaktárca szakembereket bízott meg 
az állatállomány csökkentésével kap-
csolatos javaslat kidolgozására – fej-
tette ki.

Szabó Ferenc, a Földművelésügyi 
Minisztérium erdészeti és vadgazdál-
kodási főosztályának vezetője arról 
beszélt, hogy a vadászoknak az egy-
más mellett élés jegyében igazodni-
uk kell a csaknem 3 millió föld- és er-
dőgazdálkodó érdekeihez, valamint 
ahhoz, hogy a közutakon közel 3 mil-
lió gépjármű közlekedik. Hangsúlyoz-
ta, a vadgazdálkodás legfontosabb 
feladata a vadállomány környezet-
tel való összhangjának megteremté-
se, ami csak jogilag és gazdaságilag 
szabályozott vadászati tevékenység-
gel érhető el. A nagyvadgazdálko-
dás feladata az állatok egyedsűrűsé-
gének csökkentése olyan szintre, ami 
a lakossági és gazdálkodási konfliktu-
sokat minimalizálja, egyfajta egyen-
súlyi helyzetre törekedve. A vadkár-
ok megelőzéséért és csökkentéséért 
a legtöbbet a vadászok tehetnek – 
mondta a szakember.

Csányi Sándor, a Vadvilág Meg-
őrzési Intézet igazgatója a vadál-
lomány alakulásáról szólva arról 
tájékoztatta a konferencia hallga-
tóságát, hogy míg a ’60-as évek-
ben 21,5 ezer nagyvadat ejtettek 
el az országban évente, az elmúlt 
években már majdnem 300 ezret. 
A vadkár éves mértéke a sokszoro-
sára nőtt, az elmúlt években 2,1-2,5 
milliárd forint körül mozgott. A szak-
ember szerint a jövő útja a nagy-
vadállomány csökkentése, és nem 
csak a lelövések számának növelé-

sével, hanem egyebek között a nő-
ivarú egyedek alaptalan védelmé-
nek megszüntetésével.

Jámbor László, az Országos Magyar 
Vadászkamara elnöke arra hívta fel 
a figyelmet, hogy vadgazdálkodás 
szempontjából „történelmi pillanat-
nak számít a jelenlegi”, amikor há-
rom szakmai alaptörvény – a vadá-
szati, az erdő- és a természetvédelmi 
törvény – módosítása is hamarosan a 
parlament elé kerül. Itt a lehetőség, 
hogy mind a mezőgazdasági vadkár, 
mind pedig a vad által okozott egyéb 
kár kezelésének jogi szabályozása 
korrektebbé váljon – fogalmazott. 
A vad kár becs lésben és rendezésé-
ben „áldatlan állapotok uralkodnak” 
– hangzott el a konferencián többször 
is. A vadászkamara szakértőket bízott 
meg a vadkárprotokollok kidolgozá-
sával, és tisztázandónak tartja azt is, 
ki lehet vadkárszakértő. 

Forrás: www.nak.hu
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A közutakon több helyen helyeznek 
el „Állatok” jelzőtáblát, ami azt jelen-
ti, hogy az úttesten szabadon élő álla-
tok (vad) megjelenésével fokozottan 
számolni kell. A táblák kihelyezése a 
vadászatra jogosult dolga abban az 
esetben, ha az utat vadváltók keresz-
tezik, vagy gyakran kell számolni álla-
tok megjelenésével. 

A veszélyt jelző táblákat lakott terü-
leten kívül általában a veszélyes hely 
előtt 150-250 m-rel kell elhelyezni, ami 
azt jelenti hogy csak ezen a szakaszon 
kell számolni a veszéllyel.

Több helyen is kiegészítő táblát he-
lyeznek el a veszélyt jelző tábla alatt, 
ami két felfelé mutató nyíl között egy 
távolságot jelöl, ezzel jelölve az adott 
úton, hogy a táblától számítva mi-
lyen távolságon belül kell a veszéllyel 
számolni. Ez lehet rövidebb távolság 
vagy több, akár 50 m, de láthattunk 
már akár 8 km–es kiegészítő táblát is 
(általában az 1 km a gyakori).

Ezen távolságon belül viszont több 
útkereszteződés is lehet – földút vagy 
szilárd burkolatú –, ami a tábla hatá-
lyát nem oldja fel (ellentétben a tiltó 
tábla hatályával), de az onnét kika-
nyarodó jármű számára atábla nem 
nyújt tájékoztatást.

Az úton közlekedő jármű és vad üt-
közésekor a tk. „Felelősség fokozott 
veszéllyel járó tevékenységért” része 
szerint állapítják meg a felelősséget. 
A tábla hiánya miatt nem tájékozta-
tott járművezető vaddal való ütközé-
se esetén a keletkezett kár, a vadkár 
megtérítésére az köteles, aki a kárt 
okozó vad vadászatára jogosult, és 
akinek vadászterületén a károkozás 
bekövetkezett, illetőleg akinek va-
dászterületéről a vad kiváltott.

A vadászatra jogosultak a vadkár-
ok elhárításához szükséges létesítmé-
nyeket, berendezéseket állítanak fel, 
pl. kihelyeztetik a KRESZ [1/1975 (II. 5.) 
KPM – BM rendelet 16 § r) bekezdés 
86. ábra szerinti] „Állatok” veszélyt jel-
ző táblát, hogy a gépjárművezetőket 
figyelmeztessék (akár feleslegesen is, 
pl. a 8 km-es kiegészítő tábla), hogy 
az adott út táblával jelölt részén vagy 
útszakaszon fokozottan kell számolni 
állatok megjelenésével.

Amivel ilyen esetben kevesen szá-
molnak, hogy a földút is útkereszte-

ződés, az onnét kikanyarodó jármű 
vezetője (vagy csak egy balesetnél 
erre hivatkozó járművezető) hivatkoz-
hat arra, hogy nem tudott a veszély-
ről, ezzel jogosulttá válhatna a vad 
által okozott kár, vadászatra jogosult 
általi megtérítésére. 

Egy konkrét esetet megvizsgálva: 
Egy településről kivezető út jobb olda-
lán a vadászatra jogosult „Állatok” jel-
zőtáblát helyeztetett ki, kiegészítő táb-
lával, ami 1 km hosszan figyelmeztet a 
veszélyre. Ezen a területen az út egyik 
oldalán zártkertek, a másikon vegyes 
erdő található. Az úton haladva, kö-
rülbelül 150 m-enként földút-kereszte-

ződések vannak mindkét oldalon. Egy 
ilyen földútról kikanyarodó jármű, ha 
vaddal ütközik, és a kereszteződés után 
nincs a veszélyre figyelmeztető jelző-
tábla ismételve, jogos kárigénnyel for-
dulhat a vadászatra jogosulthoz, aki-
nek a területéről a vad kiváltott, még 
akkor is, ha előtte arról az útról kanya-
rodott le, amin láthatta a jelzőtáblát, 
de onnét ismét kikanyarodva már hi-
vatkozhat arra, hogy a kereszteződés 
után nem lett tájékoztatva.

Vagy: abban az esetben, ha egy 
úton, ami a két társaság közötti ha-

tár, az egyik oldalán (egyik társaság) 
az úttest menetirány szerinti jobb ol-
dalán kihelyezteti a vadeszélyt jelző 
táblát, a szemből jövő forgalomra ez 
a tábla nem vonatkozik. Ha ebben az 
esetben az út másik oldalán lévő tár-
saság nem helyezteti ki megfelelően 
(akár együtt is intézhetik) a veszélyt 
jelző táblát, és az útra a szomszéd tár-
saság területéről kiváltó vaddal ütkö-
zik jármű, akkor az a társaság lesz a 
felelős, aki nem tájékoztatta a jármű-
vezetőket, nem az akinek a területé-
ről kiváltott.

Ezt az anomáliát elkerülendő, szük-
ségszerű (mindenkinek a saját – va-

dász és járművezető is – érdeke mi-
att) minden útkereszteződés után a 
veszélyes útszakaszon a tábla ismé-
telt kihelyezése, ezzel nem csak a va-
dászatra jogosult tenne eleget a tájé-
koztatási kötelezettségének veszélyes 
úttal kapcsolatosan, de elejét vehet-
né egy olyan kártérítési jogvitának 
is, aminek a kimenetele bizonytalan 
mindkét fél számára, még akkor is ha 
ez többletkiadást jelent a vadászatra 
jogosult számára.

Müller Ferenc, Paks

Meddig terjed az út szélén elhelyezett, szabadon élő állatok 
(vad) veszélyét jelző tábla hatálya?

A Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
KIADÓ: Kocsner Antal elnök • SZERKESZTI: Dr. Király István, Varju Ildikó, Farkas Dénes

CÍM: Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/b • TELEFON: 74/512-224 • E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu • HONLAP: www.omvk-tolna.hu
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Az állami vadászjegyek érvényesítése 2015-ben
Az állami vadászjegyek érvényesítése 2015. január 05-én, hétfőn kezdődik! Legkésőbb 2015. február 28-ig kell 

a vadászjegyek érvényességét meghosszabbítani, egyéb esetben a lőfegyvertartási engedély is érvénytelen-
né válik, és a rendőrhatóság azt bevonja!

A csoportos érvényesítéshez kérjük, hogy igényeljenek a társaságok időpontot! 10 fő alatt időpont nélkül is jö-
hetnek! 

Kérjük, hozza magával a következőket: 

Állami vadászjegyét (akkor is, ha épp betelt) az egyéni lőjegyzékével együtt, a műanyag TOKBAN! 
(Kérem, ne vegye ki a tokból! Ha szakadt vagy piszkos, akkor cserélni fogom!)

Az érvényesítés díját! Az érvényesítés díja nem változik! 

Az 1945. december 31. előtt született vadászoknak nem kell kamarai tagdíjat fizetniük. Számukra az érvénye-
sítés díja 11.000 Ft! 

 Január 15.  Tamási,  Gyulaj Zrt. székháza, Szabadság u. 27. 
 Január 20.  Paks,  Dunamenti Zrt. irodaháza, Rákóczi u. 5–7. 
 Január 22.  Dombóvár,  Rendőrkapitányság, Dombó P u. 1.

Ezeken a helyszíneken az  időpontra érkező vadásztársaságokat szolgáljuk ki, de az egyénileg érkezők is sor-
ra kerülnek. 

Ilyenkor a szekszárdi irodában az ügyintézés szünetel! 

A szekszárdi irodában a vadászjegyek érvényesítése a következő időpontokban lehetséges:

 Hétfő–csütörtökig délelőtt 8 30–11 30 délután 13 00–14 30

Kérjük, hogy a pénteki napokon lehetőleg csak egyéb ügyekben keressenek minket! (Pl. külföldi vadászok fe-
lelősségbiztosítása, beírókönyvek vásárlása, információkérés, vadkísérő jegyek vásárlása stb.)

Mi mindent megteszünk a gyors és zökkenőmentes kiszolgálás érdekében, ezért kérjük, hogy türelmükkel Önök 
is segítsék munkánkat. Előfordul, hogy valaki előbb vagy később érkezik, mint a megadott időpont. Ilyenkor kér-
jük, hogy legyenek türelmesek, mindenkinek megpróbálunk leggyorsabban segíteni. 

Bármilyen információ miatt hívható: Varju Ildikó 30/983-91-50

Novellaíró pályázatot hirdetünk 
10–18 éves Tolna megyei fiatalok számára! 

A novella alapulhat megtörtént eseten, saját élményen, de lehet kitalált történet 
vagy tanmese is, de mindenképpen vadászati témájú történet legyen!  

A novella maximum 2 gépelt oldal lehet (A4), 
Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel. 

A munkákat a postmaster@tolna-omvk.t-online.hu vagy az avildiko@gmail.com  e-mail címre várjuk. 

Tárgy: „Irodalmi pályázat” 
A műveket mellékletként kérjük csatolni az e-mailhez. 

Fontos! Kérjük megadni a nevet, életkort, lakhelyet, telefonszámot! 
A legszínvonalasabb alkotást ajándékkal jutalmazzuk, valamint megjelentetjük a 

Vadászinfo következő lapszámában. 

Bővebb információ: Varju Ildikó (30) 983 91 50 

Irodalmi pályázat! 
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A rendező a Magyarországi Drótsző-
rű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesüle-
te. A területeket a Decsi VT, valamint 
a bogyiszlói Dunagyöngye VT biztosí-
totta, de a támogatók között ott volt a 
Tolna Megyei Vadászkamara is. A ve-
zetőbíró ezúttal Konyecsni Károly volt, 
aki négy bírói körben nyolc bírót kért 
fel a bírálatra. A kétnapos verseny au-
gusztus 30–31. között zajlott, és a szom-
bat reggeli regisztrációnál huszonöt 
kutya nevezett. Az indulók között, a 
magyar és német vizslák mellett volt 
weimari vizsla,  egy pointer és egy ír 
szetter is. A reggeli ünnepélyes meg-
nyitón ott volt a Tolna Megyei Vadász-
kamara elnöke Kocsner Antal is, aki rö-
viden méltatta Vasas József életét és 
munkásságát. A kétnapos verseny ki-
váló területeken, jó hangulatban zaj-
lott. A vezetőbíró véleménye szerint a 
versenyt felkészült kutyák és elhivatott 
vezetők jellemezték.

III. Vasas József Emlékverseny Decs – Bogyiszló
CACIT Vízi – Mezei Verseny

Eredmények: 
1.  Kevi-Lator Csendes rövidszőrű 

német vizsla szuka  
Vezetője: Pálinkás István 

2.  Csipéskuti Hékás rövidszőrű 
magyar vizsla kan  
Vezető: Tauber István 

3.  Zöldmáli Lepke drótszőrű magyar 
vizsla szuka  
Vezető: Miczek Zsófia 

Agyaki
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A VKE Diana Vadászhölgy Klub a Bársony István Alapítvány közreműködésével 
második alkalommal

GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT
hirdet!

A rajzpályázat témája: Bársony István alábbi novellái közül egy, tetszőlegesen kiválasztott írás képi ábrázolása:
 – Az eltört puska
 – Vadásztarisznyámból
 – A tűzköves
A novellák letölthetők a www.barsonyistvanalapitvany.hu honlapról, a hónap novellája rovatból.
Nevezni az alábbi korcsoportok szerint lehet:  I. Általános iskolai kategóriák:  I./1.  1–2. évfolyam
  I./2.  3–4. évfolyam
  I./3.  5–8. évfolyam
 II. Középiskola

Benyújtási határidő: 2015. január 12.
A pályamunkákat postán, illetve személyesen várjuk a Vadászati Kulturális Egyesület széklıelyére (1163 Budapest, Cziráki u. 26–32. II./156.)

A beküldött pályamunkák hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, lakhelyét, életkorát és az iskolai évfolyamát.

A pályamunkákat A4 méretben kérjük. Lehetnek grafikák, színes ceruzás rajzok, zsírkrétarajzok, vízfestékkel, temperával készült 
alkotások. Egy pályázó legfeljebb egy alkotással pályázhat!

A benyújtott pályamunkákat értékeljük, és kategóriánként egy győztes pályamunkát díjazunk oklevéllel és értékes ajándékcsomaggal. 
A legszínvonalasabb alkotásokból a 2015. február 12. és 15. között megrendezésre kerülő 22. Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi kiállításon 

(HUNGEXPO Zrt., 1101 Budapest, Albertirsai út 10.), a Vadászati Kulturális Egyesület standján kiállítást rendezünk be.

A kategóriagyőztesek díjainak átadására is ezen a rendezvényen, 2015. február 14-én, szombaton kerül sor.
A díjátadás napjára a kategóriagyőzteseknek ingyen belépőjegyet biztosítunk a FeHoVa kiállításra.

Jó munkát kívánunk minden pályázónak!
Bővebb információ: Varju Ildikó (06-30) 983-9150 • Polster Gabriella (06-70) 702-5006 • Bán Beatrix (06-70) 702-5164

A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Vadászhölgy Klubja
tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a

XII. Országos Diana Bálra,
melyet 2015. február 7-én az Anna Grand Hotel**** Wine&Vital Balatonfüred

(8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.) báltermében rendezünk meg.

A bálra előzetes helyfoglalás:
Bán Beatrixnál a (30) 962-0930 vagy a (70) 702-5164 telefonszámokon, illetve 

dr. Sipos Istvánné Évánál a (70) 332-6843 telefonszámon.

A báli belépő díja személyenként 15.000 Ft

A vacsora menüje
Előétel: fenyőmagvas vadpástétom levendulás lilahagyma chutney-vel, bagettel és friss salátával • Leves: szarvasgombaolajjal 
illatosított fácán-esszencia, kerti javakkal és házi raviolival • Főfogás: tűzdelt szarvasémék vadászraguval, vörösboros-áfonyás 

körtével, párolt rizzsel és házi burgonyaropogóssal • Desszert: aszalt körtés-mogyoró bonbonier roppanós csokoládé habcsókkal

Éjfélkor (svédasztalról)
Vörösboros vadpörkölt házi dödöllével • Házi készítésű fűszeres vadkolbász sütve, friss kenyérrel és mustárral • Házi vegyes savanyúságok

A báli belépő díja tartalmazza
Welcome drink • Vacsora és éjféli uzsonna • Kávé, korlátlan ásványvíz- és üdítőfogyasztás • Borkóstoló

A bál programja
18–18.30 óra: a Vendégek érkezése • 19.00 óra: a bál megnyitása • Hagyományainkhoz híven a bált kürtszóval nyitjuk meg. 

19.30 óra: a vacsora felszolgálása • 21.00 óra: a műsor kezdete • 24.00 óra: tombola,melyen értékes nyereményeket sorsolunk ki.

A belépőjegyek árát a résztvevők számának megjelölésével, „Diana bál” megjegyzéssel rózsaszín postai utalványon a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére (1163 Budapest, Cziráki út 26–32. II./156.), vagy banki átutalással a Vadászati Kulturális Egyesület Pátria Takaréknál vezetett 

65100149-11279804 számlaszámára szíveskedjenek teljesíteni. 

Jelentkezési határidő: 2015. január 5.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezés csak a részvételi díj beérkezésével válik érvényessé!
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A Bajor Vadászhölgyek meghívásá-
ra 2014. október 10-én öten utaztunk 
Münchenbe, a VKE Diana Vadászhölgy 
Klub képviseletében. Tolnából Hajas 
Krisztina valamint Zengő Anetta vett 
részt a rendezvényen. Az Augustiner 
Schützengarten adott otthont a nagy-
szabású találkozónak.

Renate Weber, a Bajor Vadászhölgyek 
elnökasszonya mindenkit személyesen 
üdvözölt, ajándékkal kedveskedett, be-
mutatva a szervezetüket és a rendezvény 
támogatóit a kis összeállított csomag tar-
talmával. 

A konferencia szombat délelőtt a dísz-
teremben zajlott. Közben az Augustiner 
udvarát és termeit kiállító- és vásártérré 
alakították a szervezők. Minden megta-
lálható volt, ami a vadászhölgyek érdek-
lődését leköthette.  A programot kutya 
bemutató, gyerekprogramok színesítet-
ték. Nagyon különleges volt az élőhelyü-
ket bemutató diorámában elhelyezett 
szőrmésállat-bemutató.

Vendéglátóink kísérőt biztosítottak egy 
rövid müncheni városnézéshez. Mi ezt 
igénybe is vettük. Futtában megnéztük 
a belváros leghíresebb nevezetessége-
it, mint a Marienplatz, a Königsplatz, a 

Royal Opera. Na és természetesen, höl-
gyekről lévén szó, a Frankonia vadász-
bolt volt a látványosságok első állomása. 

A szombati napot fogadás zárta, a 
pazarul terített díszteremben. Egy jóté-
konysági gyerekszervezet kapta meg a 
tombolából befolyt összeget, melyet ün-

nepélyesen át is adtak. Vasárnap dél-
előtt igazi különlegességként a Lövész-
klubban 100 m-es pályán próbálhattuk 
ki lőtudományunkat, versenypuskákkal. 

A magyar delegációt Dr. Sipos István-
né Éva vezette, a cikk az ő írása alap-
ján készült. 

Dianák Bajorországban

2012-től vadászom, apai kísérettel a 
Kocsolai Vadásztársaság területén. 
Az idei év hozta meg az első vadász-
eredményeket! Apróvadra többször 
vadásztam, nagyvadra kevés időm 
volt kijárni, de az idei év szép trófeák-
kal örvendeztetett meg. Őzbakra au-
gusztus első hetében, őznászban va-
dásztunk. Síppal hívtuk a bakot, rövid 
bírálat után lőhetőnek tartottuk. Bot-

ról lőttem 80 m-re, szabályos lapocka-
lövéssel  (a szívet érte). Ez volt az első 
lövésem golyós puskával! Az ered-
mény, amit a trófeabírálaton állapí-
tottak meg: egy 6-os, 8 évre becsült, 
golyóérett 540 g-os bak.  

A vadászszerencse továbbra sem 
hagyott el, egy alkalommal mentünk 
ki szarvasbikára vadászni, és az első 
alkalommal az első lövésre (egy má-
sik golyós puskával, amit a nagypa-
pámtól örököltem, és még előtte so-
sem lőttem vele) sikerült elejteni! Az 
eredmény: 6 évesre, 6,1 kg-ra bírál-
tak. Jó selejt.

Akkor mondtam azt, hogy mivel 
mind a két hónap elején lőttem el-

sőre egy vadat, már csak egy dám-
bika hiányzik a sorból! És mivel a 
dámbarcogás októberben kezdődik, 
szerencsémre az is meglett. Mégpe-
dig az is első lövésre! Október első he-
tében kiültünk disznólesre, és a kuko-
ricából az erdő fele jött a bika, miután 
szemügyre vettük: felemás, rózsatősé-
rült (abnormis), a bírálat eredménye 
egy 4,6 kg-os, 9 éves, ezüstérmes bika.

A kocsolai vadászterület jó vadállo-
mánnyal  rendelkezik, a trófeák is ezt 
bizonyítják. Mindenkinek kívánok ilyen 
és ehhez hasonló szép élményeket és 
eredményeket! 

Vadászüdvözlettel: Keller Diána

„Diána kegyeiben!”
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2014. augusztus 22-én 4 autóval, 10 
fővel indultak el az ország különböző 
részeiről a Dianák Szerbiába, Becejre, 
a Damski Lovacki Klub II. Nemzetközi 
Vadászhölgy Konferenciájára, talál-
kozójára. Ismerős útvonal, ismerős cél, 
hiszen már nem először voltak vendé-
gek Sanjáéknál. Néhányan állandó 
vendégként, de szerencsére mindig 
akad új tag is a csapatban. 

Szombat reggel várták a hölgyeket 
a fürjek, az izgalmas vadászat szép 
eredménnyel zárult!

A konferencia fő témája a természe-
ti katasztrófák hatása a vadászterüle-
tekre, a vadállományra, ezen belül is, 
hogy miben segíthetnek a vadász-
szervezetek, illetve a vadászhölgyek. 
Komoly előadást hallgattak meg a 
tavaszi árvizek madárállományra 
gyakorolt hatásáról, részletesen, cso-
portonként érintve a Szerbiában élő 
madárfajok élőhely-ismertetését.

Ebéd után újra vadászni indultak, 
gerlegyérítésre. Fantasztikusan szer-
vezett, jól sikerült vadászatban volt is-
mét részük. 

A jövő évi viszontlátás reményében 
tértek haza Dianáink. 

Sipos Istvánné Évi írása alapján

A szerbiai 
Damski Lovacki Klub 

II. Nemzetközi 
Vadászhölgy Konferenciája

A vadászhölgyek hagyományos szakmai 
konferenciájának idén Bozó Jánosné 
Olginak köszönhetően a csongrádi Di-
ana Vadász-Felnőttképző Alapítványi 
Szakképző Iskola adott otthont 2014. ok-
tóber 24–25-én. Elsőként Szajkó István 
úr a golyós vadászfegyverek működé-
séről, alapvető fizikai összefüggéseiről 
tartott előadást. Ezt követően Bertus 
Istvántól, az iskola fegyverműhelyének 
vezetőjétől kaptak hasznos és nélkülöz-
hetetlen ismereteket, tanácsokat a go-
lyós és sörétes fegyverek karbantartá-
sáról, ápolásáról, majd megtekintették 
a fegyverműhelyt és a muzeális értékű 
fegyvereket is felsorakoztató kiállítást.

Bemutatót kaptak a hölgyek a lőtt vad 
szakszerű feldolgozásáról, estére érve 
pedig borkóstolást szerveztek nekik a 
helybeli vendéglátók.

Szombaton reggel Hegyes Zoltán, a 
csongrádi lőtér vezetője várta a részt-
vevőket, hogy lőkészségük fejlesztésé-
ben segítséget adjon nekik.

A VKE Diana Vadászhölgy Klubjának hagyományos szakmai konferenciája 
Csongrád, 2014. október 24–25.

A fotón Hajas Krisztina, Angyal Márta, valamint Varga Mária Tolna megye képviseletében

A Tolna Megyei 
Diana Vadász-
hölgy Klub 2014. 
július 19-én lövész-
napot szervezett. 
Idén a Dobondi 
István által veze-
tett bonyhádi lő-
tér adott otthont 
a Tolna megye Di-
anáknál hagyo-
mányosan minden 
évben megrende-
zésre kerülő ko-
ronglövészetnek. 
A rendezvényre 
nemcsak Tolna megyei Dianák jöt-
tek, hanem az ország több pontjáról 
érkeztek. A lőtérvezető rövid oktatást 
tartott a résztvevőknek, majd indul-
hatott a lövészet. Kísérőink megálla-
pították, hogy a mezei nyulat szeretik 
a Dianák, mert a nyúl korongot majd-
nem mindenki eltalálta. A lövészeten 
a második rottéban már megfigyelhe-
tő volt a gyakorlás eredménye, gyö-
nyörű, „vadászias” találatoknak vol-
tunk szemtanúi. A délután folyamán 
paprikás krumpli is készült, melyet jó-
ízűen fogyasztottunk el a nap végén. 
Természetesen a finom, saját készíté-
sű sütemények sem maradhattak el. A 

lövészet összes résztvevője könyvaján-
dékban részesült.  Gubritzky Mária

Bonyhádi korongozás




