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A vadászat az emberiség kialakulásával egyidős, a vad-
gazdálkodás azonban a társadalmi fejlődés kapcsán ki-
alakult olyan tudatos természetfenntartó tevékenység, 
mely a biológiai sokféleség védelmét állítja előtérbe. A 
vadgazdálkodás az ember térnyeréséből (épített kör-
nyezet bővülése, tájátalakító tevékenység, gazdasági 
termelés stb.) következő hatásokat ellensúlyozza a va-
dászható fajok körében, tekintettel arra, hogy egyes fa-
jok könnyen, míg mások nehezen adaptálódnak az em-
ber által kialakított viszonyokhoz. 

A jelenleg hatályos vadgazdálkodási jogszabályok sza-
bályozási alapja az 1990-es évek közepére nyúlik vissza. 
A közel húszéves jogszabály egyes rendelkezései a tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális és technikai változások kö-
vetkeztében idejétmúltnak és a mindennapi gazdálko-
dási életben túlhaladottnak bizonyultak. 

Fentiek alapján a Földművelésügyi Minisztérium (a to-
vábbiakban: jogszabály-előkészítő) számos társadalmi, 
gazdálkodói és ágazati javaslatot kapott az elmúlt fél év-
ben arra vonatkozóan, hogy a vadgazdálkodás jelenlegi 
rendszerét milyen konkrétumok szerint alakítsa át, figye-
lemmel a közeljövőben lejáró üzemtervi időszakra. Jelen 
koncepció alapját a jogszabály-előkészítőhöz eljutta-
tott társadalmi igények képezik, nevezetesen az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegylet, az Országos Magyar 
Vadászkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara jogszabály módosítási javaslatai. 

A jogszabály-előkészítő álláspontja szerint, az új törvé-
nyi háttérnek a jelenleg hatályos joganyag ma is alkal-
mazható rendelkezéseire kell támaszkodnia a gazdál-
kodás stabilitásának megőrzése érdekében, míg azon 
rendelkezéseket, melyek idejétmúltak, cserélni szüksé-
ges. Elsődleges igény, hogy a törvény elsősorban a bio-
lógiai sokféleség megőrzéséről és a vadgazdálkodásról 
– mint a bonyolult életközösségeket szabályozó tudatos 
és fenntartható tevékenységről – szóljon, mindamellett 
biztosítsa a természetvédelemmel, az erdő- és mező-
gazdálkodással kapcsolatos összhang megteremtését. 

Az új jogszabály célja, hogy a koncepcióban felvázolt 
tájegységi vadgazdálkodás, valamint a stabil gazdálko-
dási keretek megteremtésével választ adjon az ágazat 
bonyolult és húsba vágó kérdéseire. Így többek között a 
nagyvadállomány túlszaporodásának következtében a 
környezetével összhangban lévő szintig való állomány-
szabályozásra, mely a trófeaminőség és a hazai vad-
gazdálkodás hagyományosan kiváló nemzetközi hírne-
vének javítását is szolgálja. A legalapvetőbb törekvések 
közé tartozik, hogy a törvény az évtizedek óta hanyatló 
apróvadállomány számára gazdálkodási szemléletvál-
táson keresztül segítséget nyújtson, és ezáltal a csökke-
nő tendenciát megállítsa. 

A koncepció alapvetése, hogy a földtulajdonosok és 
gazdák kiszolgáltatottságát felszámolja, átlátható és 
jól működő rendszerbe terelje a vadászati jog haszno-
sítását, a vadászatra jogosultak számára előfeltételként 
előírva a vadászati jog fejében járó díj kifizetését, me-
lyet a földtulajdonosok maradéktalanul megkapnak. A 

törvény sarokköve, hogy a vadkárokkal kapcsolatos kér-
déskört úgy szabályozza, hogy megteremtse a károsult 
és a vadászatra jogosult közötti egyértelmű felelősségi 
szabályokat, a köztük lévő hatékony együttműködést, a 
szakmai alapokon nyugvó, egységes kárfelmérést és a 
korrekt kárrendezést. Szakítani kell a jelenleg hatályos 
joganyagból következő anomáliákkal, melyek eredmé-
nyeként egyes gazdák hosszú perek árán jutnak hozzá 
jogos követeléseikhez, illetve meg kell szüntetni a vadá-
szatra jogosultaktól követelt túlzott kárigények érvénye-
sítésének gyakorlatát. 

A vadgazdálkodás szakmai alapjainak megteremté-
séhez alapvetően járul hozzá, hogy a kialakításra kerü-
lő tájegységek és a vadászatra jogosultak szintjén újbóli 
meghatározásra kerül a szakszemélyzet, vagyis a hivatá-
sos vadászok alkalmazásának feltételrendszere és szak-
mai követelményei. 

Az eddigieket kiegészítve a szabad területi vadgazdál-
kodás védelme, a vadgazdálkodás tervszerűségének 
fenntartása, valamint a trófeabírálat átalakítása mind 
azt a célt szolgálják, hogy a szakmaiság erősödjön az 
ágazatban, mindamellett, hogy a jogszabály-előkészí-
tő számos helyen tervezi felszámolni a jogosultakat illet-
ve vadászokat sújtó bürokratikus terheket. 

Fentieken túlmenően a hagyományos magyar vadá-
szati kultúra, valamint a hagyományos vadászati módok 
támogatása nemzeti érdek. A vadászat etikai és kultu-
rális vonatkozásai megőrzendő nemzeti kincseink, me-
lyek támogatásának szerves részét képezi az a törekvés, 
hogy Magyarország 2021-ben, az 1971-es Vadászati Vi-
lágkiállítás ötvenéves évfordulóján, ismét világkiállítást 
szervezhessen a fenntartható vadgazdálkodás bemuta-
tásának vonatkozásában.  

A vadgazdálkodási érdekek, a fentiek, valamint az 
ágazati szereplőktől érkezett módosító javaslatok alap-
ján a jogszabály-előkészítő az alábbi koncepciót alkotta. 

 
 A vadgazdálkodás jogi alapjainak 

átalakítása 
 
I. A vadgazdálkodás rendszerének struktúrája 

1. Tájegységi vadgazdálkodás, a vadászterületek kiala-
kításának alapjai 

A Koncepció alapvetése, hogy a vad teljes élőhelyét, 
mint ökológiai rendszert előtérbe helyezve, a vadfajok 
védelmének érdekében, valamint a művelés szerinti föld-
tulajdonosi érdekeket szem előtt tartó, fenntartható va-
dászati hasznosítás biztosítására figyelemmel tájegysé-
gi vadgazdálkodás alakuljon ki. A tájegységeket és az 
azokra vonatkozó gazdálkodási előírásokat a hazai vidék 
arculatát meghatározó, adott tájra jellemző vadfajokra 
és azok földrajzi elterjedésére, helyi állományviszonya-
ira tekintettel az Országos Vadgazdálkodási Adattár (a 
továbbiakban: Adattár), a tudományos műhelyek, va-
lamint az érintett területi vadgazdálkodási tanács (a to-

 Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója
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vábbiakban: tanács) tagjai, mint tő mellett élő embe-
rek határozzák meg. Az ily módon kialakuló tájegységek 
szabta keretek jelentik a közeljövőben jelentkező vadá-
szati jog megszerzésének, valamint a vadászterületek 
kialakításának alapjait. 

Ennek két sarokpontja, hogy a vadászterületek mini-
mális mérete továbbra is 3000 hektár marad, ugyanak-
kor az üzemtervi időszak hossza 20 évre növekszik. A két 
irányelv egymáshoz szorosan kapcsolódik, tekintettel ar-
ra, hogy a jogszabály előkészítőjének célja a vadgaz-
dálkodási tevékenység szakszerűségének hosszú távú 
biztosítása, valamint a magyar vadállomány és vadgaz-
dálkodás világhírnevének megőrzése, megítélésének to-
vábbi növelése. Ezen célokat csak tervezési szemlélettel 
összekötött, tájegységekben és azokon belül pedig fele-
lős, önálló vadgazdálkodásra képes egységekben va-
ló gondolkodás segítheti. Alapvető érdek, hogy a vad-
gazdálkodás tervszerűségének, kiszámíthatóságának 
biztosítására, valamint a hosszú életciklusú vadfajokkal 
(pl.: gímszarvas, dámszarvas) való tartamos gazdálko-
dás jogi és gazdálkodói szempontok szerint is szilárd ala-
pokon nyugodjon. Ezen feltételek és a rendszerváltás óta 
elmúlt két vadgazdálkodási üzemtervi ciklus tapasztala-
tai rávilágítottak, hogy az ágazati célok megvalósítása 
a minimális területméret megtartásával és az üzemtervi 
időszak meghosszabbításával lehetséges. 

 
2. A vadászati jog hasznosítása, a földtulajdonosnak járó 
díj és a földtulajdonosi közösségek átlátható működése 

 A jelenlegi szabályozás kiindulási alapja, hogy a vad a 
magyar állam tulajdona, a vadászati jog pedig a földtu-
lajdon elválaszthatatlan részét képezi. A tudományos és 
szakmai elvek mentén meghatározott tájegységek hatá-
rain belül, azon nem túlterjeszkedve alakíthatók ki a va-
dászterületek. Cél, hogy a jelenlegi szabályozás jól mű-
ködő elemeit megtartva a földtulajdonosok továbbra is 
saját belátásuk szerint dönthessenek arról, hogy milyen 
földtulajdonosi közösséget hoznak létre és a vadászati jo-
got milyen feltételekkel hasznosítják. Tehát a vadászati 
jog kollektív hasznosításáról, az adott vadászatra jogo-
sult területét alkotó földtulajdonosok közössége dönt a 
továbbiakban is. 

A földtulajdonosok gyűlésén (a továbbiakban: gyűlés) 
a tulajdonosok tulajdoni arányuk hányadában szavaz-
hatnak, ennek arányában viselik a vadászati jog gyakor-
lásával vagy hasznosításával kapcsolatos terheket, vala-
mint részesednek annak hasznaiból. A meg nem jelenő 
30 hektár feletti tulajdonosok akár egyéni, míg a 30 hek-
tár alatti tulajdonosok közös képviseletükről 30 hektáron-
ként gondoskodhatnak. A gyűlésen meg nem jelent és 
képviseletről nem gondoskodó földtulajdonosokat, va-
lamint a földhasználókat a Települési Agrárgazdasági Bi-
zottság (a továbbiakban: TAB) megválasztott képviselője 
képviseli a gyűlésen, a TAB által előre meghatározott el-
vek mentén. Ilyenformán kiküszöbölhető a korábbi egy 
személyhez (jegyző) kötődő döntés, ugyanakkor a TAB 
révén biztosított, hogy a helyi érdekek, különösen a gaz-
dák szempontjai fokozottan érvényesüljenek. 

Az első gyűlésen a résztvevők megválasztják a közös 
képviselőt (a továbbiakban: képviselő), aki a jogügyle-

tek kapcsán képviseli a földtulajdonosi közösséget, össze-
hívja a további gyűléseket. A képviselővel szemben tá-
masztott elvárás, hogy elszámoltatható, számonkérhető, 
valamint ellenőrizhető legyen. A képviselő jogait és kö-
telezettségeit a tulajdonosok és a képviselő között kötött 
szerződésnek kell szabályozni, a képviselő tevékenysé-
gét egyebekben a gyűlés ellenőrzi, felmentéséről és dí-
jazásáról szintén együtt határoznak a földtulajdonosok. 

A földtulajdonosok közössége a vadászati jogot kizá-
rólag haszonbérlet formájában hasznosíthatja, tekin-
tettel a jelenleg saját jogon gazdálkodó földtulajdono-
si vadászati közösségek átláthatatlan jogi és gazdasági 
működésére. A haszonbérlő személyét, valamint a ha-
szonbérleti díj mértékét szintén az első gyűlés határozza 
meg. A haszonbérleti díjak összegére a szaktárca az ér-
dekképviseleti szervek bevonásával ajánlást tesz közzé. 

Magyarország Kormányának legfontosabb célkitűzé-
se, hogy a földtulajdonost ne érhesse hátrány a vadá-
szati jog hasznosításából következően. Célkitűzés, hogy 
adott vadászatra jogosult földtulajdonosai földtulajdo-
nuk minden négyzetmétere után megkaphassák a va-
dászati jog gyakorlásáért járó, a helyi adottságokhoz 
ténylegesen alkalmazkodó haszonbérleti díjat. 

Ennek érdekében a haszonbérleti díjat képező össze-
get a vadászati év megkezdését megelőzően, a vadá-
szatra jogosultnak előre kötelező átutalnia a képviselő 
által nyitott számlára, melyet a képviselő köteles vissza-
igazolni. Amennyiben az utalás nem teljesül, úgy a va-
dászati jog kényszerhasznosítása lép életbe a következő 
évre, oly módon, hogy a vadászatra jogosult vadászati 
jogát a vadászati hatóság felfüggeszti. A fel nem hasz-
nált haszonbérleti díjat a föld tulajdonosa – az elévülési 
időn belül (5 év) – felveheti. A fel nem vett összeg sorsá-
ról a földtulajdonosi közösség dönt.  

Fentiek ismeretében és a szükséges döntések meghoza-
talát követően a haszonbérleti szerződés bemutatásával 
egyidőben a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi a va-
dászatra jogosultat és új kódszámot bocsát rendelkezésére. 

 
II. A vadgazdálkodás szakmai alapjai 

Tájegységi fővadász és hivatásos vadász alkalmazása 
 
A vadgazdálkodási ágazat szereplői, az érdekképvise-

let, valamint az ágazatban dolgozó mintegy 3600 hivatá-
sos vadász egységes és közel egy évtizede hangoztatott 
igénye, hogy a hivatásos vadászi pálya megbecsültsé-
gét a szakmaiság előtérbe helyezésével szükséges hely-
reállítani. A jogszabály-előkészítő az ágazati érdekeket 
szem előtt tartva olyan szakemberek gondjára kíván-
ja bízni mindannyiunk megőrzendő kincsét, országunk 
vadállományát, akik ténylegesen a vadászterületen töl-
tik munkaidejüket, és nem csak hivatalosan léteznek. Az 
ágazatnak szakítania kell a „papírvadőrök” intézményé-
vel, és a hivatásos vadász alkalmazási feltételeinek ösz-
szetett átalakítását kell célul kitűznie. 

A tájegységi vadgazdálkodás irányítását a jövőben fel-
sőfokú végzettségű tájegységi fővadász (a továbbiakban: 
fővadász) fogja egységbe, aki egy személyben felelős 
azért, hogy a tájegység hosszú távú mennyiségi és minősé-
gi vadállomány-kezelési irányelvei megfelelő szakmaiság 
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mentén érvényesülhessenek. A fővadász ezen felül segít 
a vadászatra jogosult számára a hatósági kapcsolattar-
tás előremozdításában, a jogosulttal egyeztetett módon 
elkészíti a vadászatra jogosult üzemtervét és éves terve-
it, valamint vadgazdálkodási szaktanácsadást nyújt (pl.: 
pályázatfigyelés, vadkárok rendezése, állománykezelés), 
ugyanakkor a hatóság felé haladéktalanul jelzi a jogo-
sult gazdálkodásával kapcsolatos anomáliákat, részt vesz 
a hatósági munkában, felderítésben, intézkedésekben. 

Tekintettel sokoldalú feladatai ellátására, a fővadász 
alkalmazása kizárólag a vadászatra jogosultak és az ál-
lam közreműködésével valósítható meg, figyelembe vé-
ve, hogy a fővadász így megfelelő szakmai alapot nyújt 
a jogosultak gazdálkodásának koordinálásában. Ily mó-
don a jogszabály előkészítője csökkenteni kívánja a hiva-
tásos vadász szakmai és munkáltatói kiszolgáltatottságát. 

A tárca a fentiek mellett továbbra is szükségesnek tart-
ja a hivatásos vadász kötelező alkalmazását. A hivatá-
sos vadász kötelező alkalmazása nélkül elképzelhetet-
len az a vadgazdálkodási teljesítmény, melyet hazánk 
maga mögött tudhat, és melynek folytatása jelen kon-
cepció alapja. 

A fővadászi rendszer által a jogosultakra rótt többlet-
teher kapcsán, valamint a „papírvadőr” intézményé-
nek felszámolása céljából hivatásos vadász alkalmazá-
sa a továbbiakban a vadászterület méretéből számított 
minden befejezett 3000 hektár után lesz kötelező, kizáró-
lag a Munka Törvénykönyve szerinti általános teljes napi 
munkaidőre vonatkozó munkaviszonyban, így egy hiva-
tásos vadászt minden vadászterületen alkalmazni kell, 
és egy hivatásos vadász csak egy vadászatra jogosult-
nál láthat el szolgálatot. 

 
III. A vadgazdálkodási tevékenységre 

vonatkozó szabályozási alapok 

1. A vadgazdálkodás tervszerűsége 

A szaktárca célja, hogy a magyar vadgazdálkodás 
rendszere egyrészről a tervszerűség révén kellő szakmai 
alapokkal rendelkezzen, ugyanakkor a betartható és kel-
lően rugalmas szabályokkal a vadgazdálkodási ágazat 
szereplőinek élhető és ügyfélbarát rendszert alkosson. 

Fenti célok megvalósítása felé hat a vadgazdálkodás 
3 szintű tervezési rendszerének átalakítása. A tájegységi 
vadgazdálkodási terv hosszú lejáratú vadgazdálkodási 
előírás, mely a tájegység gazdálkodására vonatkozó he-
lyi speciális szakmai meghatározásokkal (pl.: állomány-
nagyság, trófeabírálati elvek) rendelkezik. A tervezést az 
Adattár, a tudományos műhelyek és a tanácsok útján a 
helyi szakemberek közösen végzik. 

A második szint a vadgazdálkodási üzemtervek készí-
tése, melyek a vadászatra jogosult tervszerű és legfő-
képpen a tájegységi rendszerhez illeszkedő gazdálko-
dását hivatottak biztosítani. Ezt a tervezési feladatot a 
fővadász végzi a vadászatra jogosult bevonásával, oly 
módon, hogy a két hosszú távú terv összhangját szak-
mai elvek mentén biztosítja. Az üzemterv 20 éves idő-
szakra szól, melyet 10 év elteltével kötelező felülvizsgálni. 
Az üzemterv tartalmát tekintve szűkebb és átláthatóbb 
előírásokat fog tartalmazni a jelenlegihez képest, első-

sorban a vadállománnyal kapcsolatos tervezést hiva-
tott megjeleníteni. Az üzemtervi szabályok elkészítésé-
nek túlzott bürokratikus terhei alól ilyenformán teljesen 
mentesül a jogosult. 

Az éves tervek elkészítését ugyancsak célszerű a fő-
vadász tevékenységi körébe telepíteni a vadászatra jo-
gosult adatszolgáltatásai alapján. Az éves jelentések 
alapozzák meg azt a statisztikai bázist, ami a magyar 
vadgazdálkodás máig is egyedülálló tervezési alapját 
képezi, így a jövőben is hangsúlyos szerep jut az éves ter-
veknek, de a vadászatra jogosultak igényeinek figyelem-
bevételével újragondolt tartalommal. 

 
2. A nagyvaddal kapcsolatos állományszabályozás 

 Az Adattár rendelkezésre álló adatai szerint, melyek 
a vadászatra jogosultak adatszolgáltatásaiból évtize-
dek alatt álltak össze, egyértelműen megállapítható, 
hogy hazánk nagyvadállománya az utóbbi évtizedek-
ben többszörösére növekedett, mely elsősorban a vad-
disznó és gímszarvas kapcsán jelent konfliktusokat. Nem 
lehet kérdéses, hogy a nagyvadállomány helyenként 
olyan mértékűre duzzadt, mely az erdő- és mezőgazda-
sági, valamint természetvédelmi tevékenységgel nincs 
összhangban. Ez sok esetben nem vadgazdálkodási 
hibára vezethető vissza, tekintettel például az emberi 
térfoglalásra, erdősültség növekedésére. Ugyanakkor 
a vadgazdálkodási tevékenység révén nyílik lehetőség 
arra, hogy a kialakult helyzet kapcsán érdemi változá-
sokat érjünk el. Ez egyrészt a kialakult kerítéshálózat fel-
számolásában nyújtott segítséget, másrészt állomány-
szabályozást is jelent. 

További konfliktusokat idéz elő egyes vadfajok bel-
területi megjelenése, valamint a növekvő vadelütések 
száma. Habár a belterületen megjelenő állatokkal kap-
csolatos közvetlen feladatok nem a vadgazdálkodási 
törvény hatálya alá tartoznak, a vadelütések pedig két 
veszélyes üzem találkozását fogják képezni, mégis meg-
állapítható, hogy a vadászatra jogosultak számára fel-
adatként jelentkezik az állomány csökkentése vagy leg-
alábbis szinten tartása annak érdekében, hogy a fenti 
jelenségek minél alacsonyabb szintre szoruljanak vissza. 
Az ehhez szükséges állományhasznosítási előírásokat 
tájegységekre lebontva, a tájegységre vonatkozó terv-
ben kell megalapozni, melyben valamennyi érdekelt ki-
fejezésre juttathatja akaratát. 

A vadgazdálkodásban alapvetésnek számít, hogy a 
vadállomány tekintetében a mennyiség a minőség rová-
sára megy. Ezzel összefüggésben megállapítható, hogy a 
helyenként létszámában feldúsult, elfiatalodott, hibás kor-
szerkezetű és ivari összetételű állományok helyes szakmai 
irányba fordíthatók, és a tájegységek szintjén megfelelő 
módon kezelhetőek, amennyiben az állományszabályo-
zási feladatoknak eleget tesznek a jogosultak a tájegysé-
gek szintjén, tekintettel arra, hogy alapvető célkitűzés: a 
problémákat keletkezési helyükön kell megoldani. 

 
3. A vadkárokkal kapcsolatos szabályok 

A nagyvad által okozott mező- és erdőgazdasági károk 
mennyisége lokális szinten akár gazdálkodást ellehetet-
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lenítő tényezővé vált, a földhasználók azonban mégsem 
jutnak hozzá minden esetben jogos igényükhöz. Máshol 
viszont a szerényebb vadállomány ellenére is komoly 
vadkárigényt képesek érvényesíteni a földhasználók, 
még abban az esetben is, ha a bekövetkezett kárt nem 
is vadfaj okozta. Emellett további bizonytalan helyzetet 
teremt, hogy adott kultúrában bekövetkezett kárt jelen-
leg a kár megállapítására kirendelt kárszakértők eltérő 
módszerekkel, és ebből fakadóan eltérő összegben ál-
lapítanak meg. 

A fenti kiszámíthatatlan kárbecslés és az elmúlt évek 
során leszűrt gyakorlati kártérítési tapasztalatok alap-
ján, a vadkárok megelőzésével, felmérésével és téríté-
sével kapcsolatos kérdéskört teljesen új alapokra szük-
séges helyezni. 

Célkitűzés, hogy a vadkárokkal kapcsolatos ügyek le-
hetőleg bírói út igénybevétele nélkül, konszenzuson ala-
puló módon kerüljenek rendezésre, olyanformán, hogy 
a föld használóját és a vadászatra jogosultat se érje 
hátrány. Ennek alapja, hogy törvényi szinten szükséges 
tisztázni a kár megelőzésének kötelezettségeit, mind a 
vadászatra jogosult, mind pedig a föld használójának 
oldaláról. Kiemelt jelentőségű a folyamatos kapcsolat-
tartás és a felelősségi körök tisztázása, valamint a meg-
előzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek pontos 
meghatározása. A szabályozásnak már ebben a sza-
kaszban az együttműködést kell szorgalmaznia, mely-
nek elmulasztása esetén a mulasztó fél terhére kell fi-
gyelembe venni a kárt. 

A szabályozott együttműködés mellett is bekövetke-
ző vadkár megállapítását, a vadkárfelmérést, csak jog-
szabályok által előírt módszer alapján, olyan vadkár-
szakértők végezhessék, akik ehhez megfelelő elméleti 
és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ennek egyik alapja 
a képesítési és szakmai követelmények rögzítése, vala-
mint a vadkárszakértők (tovább)képzési követelményei-
nek meghatározása, másik sarokpontja pedig a vadkár-
felmérési eljárásrend részletes kidolgozása. 

Alapvető igény, hogy a vadkárfelmérési eljárásrend 
jogszabályi alapját az érdekképviseletek (Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara és Országos Magyar Vadászka-
mara) által kidolgozott és a jogszabály-előkészítő felé 
közösen felterjesztett anyag képezze, a mező-, erdő- és 
vadgazdálkodói érdekek együttes és kölcsönös figye-
lembevételével. 

Az elérendő ágazati cél, hogy a vadkárral kapcsola-
tos helyi megállapodások lehetősége továbbra is adott 
legyen, valamint a peres ügyek számának csökkenése. 

A vadkárok kezelése, az ezzel kapcsolatos vadgazdál-
kodási intézkedések, valamint a kártérítési igény megala-
pozottságának mérlegelése a tájegységi gazdálkodás 
rendszerében képzelhetők el.  

 
4. A trófeabírálati rendszer átalakítása 

A minőségi nagyvadgazdálkodás felé tett első számú 
intézkedés, hogy a hazai trófeabírálat rendszerét új ala-
pokra kell helyezni. Ezt három elem határozza meg: ha-
tósági szankció hibás elejtésért, a területi bírálat átala-
kítása, valamint az országos bírálat kialakítása. 

A vadgazdálkodási szakma régi igénye, hogy a koráb-

ban eltörölt „mínusz pontos” rendszert, átalakított mó-
don ültesse át a vadgazdálkodási gyakorlatba. A jogsza-
bály-előkészítő kellő szakmai mérlegelés és a megfelelő 
ágazati vélemények figyelembevételével új trófeabírá-
lati rendszer bevezetését tartja indokoltnak. 

A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a tájegységi 
vadgazdálkodás előírásaiból legyen egyértelműen le-
vezethető, hogy milyen korosztályhoz milyen tartomány-
ba tartozó trófeás egyed kerülhet elejtésre az adott táj-
egységen belül. Figyelembe véve, hogy a vadászatra 
jogosult továbbra is köteles lesz minden trófeát bemu-
tatni, a gazdálkodás minőségére vonatkozó esetleges 
pozitív ösztönző vagy a szankció címzettje is a vadászat-
ra jogosult lehet. 

Az új trófeabírálati rendszer leglényegesebb eleme, 
hogy nem az esetet szankcionálja, hanem a folyamatot, 
vagyis százalékosan meghatározott érték fölé nem me-
het a hibás kilövések aránya. Amennyiben ez mégis be-
következik, úgy vadgazdálkodási jellegű szankciónak kell 
következnie, abban az esetben, ha ez sem vezet ered-
ményre, akkor árbevételhez igazodó pénzügyi szankci-
óra kerül sor. Hibás kilövés esetén a trófea nem kaphat 
érmet. Mindemellett további lényeges elem, hogy a tró-
feák nyomon követésére trófeakísérő jegy alkalmazása 
lesz kötelező. 

A trófeabírálat a fenti elvek mentén tájegységenként 
történik, melyet a fővadász trófeabíráló bizottság kiala-
kításával végez. Ezzel a jogszabály előkészítője eleget 
tesz annak a vadászatra jogosultak felől érkező igény-
nek, hogy a hozzájuk minél közelebbi szintre vigye a bí-
rálatot, így kellő rugalmasságot biztosít, ugyanakkor te-
hermentesíti a vadászati hatóságot is. A hatósági eljárás 
azonban megmarad, tekintettel arra, hogy hibás kilövés 
észlelése esetén a bírálatot a vadászati hatóság is lefoly-
tatja és a fent említett módon jár el. 

A trófeabírálat további lényeges eleme az Országos 
Trófeabíráló Bizottság megalakítása, mely szakmai elvek 
mentén, országos minta figyelembevételével képes el-
bírálni a kiemelkedő értéket képező trófeákat, valamint 
azokban az esetekben is felülvizsgálati fórumot jelent, 
amikor a vadászatra jogosult nem ért egyet a területi 
szinten hozott döntéssel. 

 
5. A szabadterületi vadgazdálkodás védelme 

 Magyarország külföldön jelentkező vadászati vonze-
reje és hírneve, valamint vadgazdálkodási potenciálja 
a minőségi szabadterületi nagyvadgazdálkodásból fa-
kad. A vadgazdálkodás etikai tisztaságának alapvető el-
ve, hogy a visszaélésekre is alkalmat teremtő zárttéri és 
a hagyományos szabadterületi nagyvadgazdálkodás 
szigorú és végleges szétválasztásra kerüljön. A jogsza-
bály-előkészítő célja, hogy a szabadterületi nagyvadál-
lomány és hazánk kiváló nemzetközi vadászati megítélé-
sének fenntartása érdekében zárttéri tartásból szabad 
vadászterületre egyetlen egyed se kerülhessen ki. Ennek 
érdekében az azonosításra alkalmas módszerek felülvizs-
gálata szükséges, valamint a zárttéri nagyvadtartás fo-
kozottabb ellenőrzése. A fenti feladatokkal kapcsolatos 
munkát a tájegység szabadterületi vadállományának 
védelme érdekében a fővadász látja el a megfelelő ál-
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lategészségügyi és vadászati hatósági támogatással. 
Emellett a zárt téren elejtett vad trófeája külön ranglis-
tán szerepel, elkülönített bírálaton vesz részt. 

A zárttéri nagyvadtartáson belül további határozott el-
különítésre van szükség a vad vadaskerti, vagyis vadá-
szati célú tartása, valamint a vad élelmiszer-előállítási 
célú tartása között. A cél az, hogy a két tevékenység tel-
jesen különüljön el egymástól, és a két különböző tartási 
cél térben is elválasztásra kerüljön. Egy zárttéri tartás ki-
zárólag az egyik tevékenység végzésére kaphat enge-
délyt, ezzel is biztosítva, hogy elejét vegyük félvad álla-
tok etikátlan fegyveres elejtésének. 

A letisztult szabályok hazánk számára hosszú távon 
biztosíthatják az egyre szűkülő külföldi vadászati piacon 
való további előnyt, mely a hamisítatlan szabadterületi 
vadgazdálkodásból és az ahhoz kapcsolódó vadászati 
lehetőségekből fakad. 

A zárttéri és szabadterületi vadgazdálkodás szétválasz-
tása, valamint a vadhús – mint a vadgazdálkodási tevé-
kenységből származó élelmiszeripari termék – védelme 
érdekében a jövőben szigorú szabályok mentén történ-
jen a szabadterületi vadállomány gyógyszeres kezelése 
(pl.: humán egészségügyi okok, veszettség, járvány elle-
ni intézkedések kapcsán).  

 
6. Az apróvad-gazdálkodás javítása 

Az apróvad-gazdálkodás (mezei nyúl, fácán, fogoly) 
fejlesztése és hathatós szakmai támogatása kiemelt fel-
adat, még akkor is, ha pénzügyi és naturáliában kife-
jezett volumenét tekintve szerényebb jelentőségű, mint 
a nagyvadgazdálkodás. Az apróvadfajok megsegíté-
se több okból is kiemelt feladat. Egyrészről évtizedes fo-
gyatkozásuk révén a vadászhatóságuk kérdőjeleződik 
meg hosszú távon, mely jelentős kulturális és vadásza-
ti veszteségek előidézője lenne, másrészt az apróvad-
fajok életfeltételeinek javítása minden irányadó hazai 
és külföldi vizsgálat szerint együtt jár a biodiverzitás nö-
vekedésével. A jogszabály-előkészítő olyan cselekvési 
irányt vázol fel, mely országos intézkedések foganato-
sítását várja el a jelenben az ország minden vadászat-
ra jogosultjától. 

Fentiekből adódóan törvényi szinten szükséges rögzí-
teni a vadászható fajok állománybecslési eljárásainak 
kérdéskörét, az alkalmazott becslési eljárások tekinte-
tében, valamint különösen az állományhasznosítást és 
annak felülvizsgálatát illetően. Elsőrendű cél, hogy az 
apróvadállomány hasznosításának tavaszi tervezését 
és jóváhagyását kövesse egy nyár végi felülvizsgálat, 
majd újbóli hatósági jóváhagyás, tekintettel a szaporo-
dási, valamint utódnevelési időszak és a nyár folyamán 
beálló jelentős veszteségekre. A vadászati idények kez-
dete előtt végzett felülvizsgálat nyomán a jövőben csök-
ken az apróvadállományok túlhasznosításának veszélye. 

Egyes fajok (pl.: vaddisznó, róka, balkáni gerle) sike-
resen alkalmazkodtak az ember által átalakított termé-
szeti környezethez, míg más fajok (pl.: mezei nyúl, fogoly) 
az élőhelyi adottságok szűkülése nyomán visszaszorul-
tak, olykor drasztikus állománycsökkenéssel reagáltak. 
A fenntartható és természetközeli vadgazdálkodásnak 
éppen ezért egyik legfontosabb célja, hogy az ember 

által felborított kényes egyensúlyt a vadászati tevékeny-
ség révén igyekezzen helyreállítani.  

A fenti alapgondolatból kiindulva a vadászati haszno-
sítás átgondoltabbá tétele mellett a vadászatra jogosul-
taknak kötelező ragadozógyérítési előírásokat szükséges 
alkalmazni, melynek ki kell terjednie valamennyi gyakori 
vadászható ragadozófajra. A ragadozógyérítési felada-
tokból a nagyvaddal gazdálkodó vadászatra jogosul-
taknak is kötelezően ki kell venni a részüket, mivel csak 
országos lefedettség esetén van esély az intézkedések 
pozitív hatásainak érvényesülésére. 

A jogszabály előkészítője szükségesnek tartja a csap-
dázás támogatását, valamint átfogó szabályrendsze-
rének jogszabályi szintű rendezését, hiszen a csapdázás 
a ragadozógyérítés meghatározó eszköze, valamint az 
állatvédelem és természetvédelem érdekeit is szolgál-
ja (pl.: sok esetben az élvefogó csapdák biztosítják azt 
a szelektivitást, mely a védett fajok kapcsán elenged-
hetetlen). 

  
IV. A vadászati tevékenységre 
vonatkozó szabályozási alapok 

A jelenleg hatályos előírásokból, valamint a vadásza-
ti kultúra, hagyományok és a kor igényei összhangjának 
megteremtéséből kiindulva, szükség mutatkozik a vadá-
szati tevékenység átfogó újraszabályozására. Alapve-
tés, hogy a hagyományos vadászati módok, úgymint a 
csapdázás, solymászat, íjászat, agarászat és az elöltöl-
tős vadászat a jelenleginél több figyelmet kapjon az új 
alapokon nyugvó jogszabályi rendszerben, különös te-
kintettel a tevékenységek vadászati kulturális értékeire. 

Emellett a fegyveres vadászathoz kapcsolódó min-
dennapi felesleges adminisztratív terhek csökkentése, 
valamint a vadászati tevékenység racionalizálása, kor-
szerűsítése mutatkozik igényként a vadászatra jogosultak 
részéről. Erre tekintettel a vadászati módok teljes felül-
vizsgálatát kell végrehajtani, oly módon, hogy törvényi 
szinten is összhangot teremtsen a jogalkotó a tiltott va-
dászati eszközökkel és tiltott vadászati módokkal. 

Egyértelmű szabályozásra van szükség, annak terén, 
hogy milyen technikai eszközt lehet, illetve milyet nem 
lehet használni a vadászati tevékenység során, termé-
szetesen a XXI. század lehetőségeit is mérlegelve. Az eh-
hez kapcsolódó alapvetés, hogy a vadászat biztonsága 
és rugalmasabbá tétele érdekében lehetőséget teremt-
sen technikai újdonságok (pl.: elektronikus beírókönyv) 
bevezetésére és használatára, ugyanakkor a vadállo-
mány nyugalmát vadászetikai megfontolásokból és ha-
gyománytiszteletből biztosítsa. 

Fontos, koncepcióban is rögzítendő tény, hogy a ma-
gyar vadgazdálkodás szakmai sikereihez minden ha-
zánkban vadászjegyet váltó és vadászati tevékenységet 
folytató vadász járuljon hozzá. Felülvizsgálatra érdemes, 
hogy a vadászjegyekből és vadászati engedélyekből 
befolyó összegből támogatásképző forrást alakítson ki az 
ágazat, mely a vadgazdálkodásnak, mint tőkehiányos 
szektor számára meghatározó lehet akár egyes európai 
uniós támogatások lehívása kapcsán. 

 
Budapest, 2015. május 21. 
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Azt hiszem, nem kérdés ez a vadászkutyával vadászók számára. Csatlakozzanak, és használják ki a Tolna megyei 
Vadászkamara és Szövetség által felkínált lehetőségeket. A kulturált vadászat része a vadászkutyás vadászat. Ter-
mészetesen a rendeletek is meghatározzák részünkre a teendőket. Gondoljanak az állatvédelmi rendelkezések-
re. Azonban ezt mind felülírja, hogy egy jól kiképzett kutyával, sokkal eredményesebben tudunk vadászni, mint 
egy feladatokat, viselkedési normákat nem ismerő kutyával. Nem mindegy az sem ha sem a kutya, sem pedig 
a kutya tulajdonosa nem ismeri a „kutya-KRESZ-t”. Általában a vadászatokon három év alatt megtanulják, csak 
a probléma ott van, hogy addig a saját és mások vadászatát elrontják. Ha viszont elfogadja a vadászkamara 
segítségét, akkor pár hónap alatt, szakemberek segítségével a kiképzés sikeres lehet. A Tolna Megyei Vadász-
kamara és Vadászszövetség több mint egy évtizede folyamatosan felajánlja a vadászkutya-tulajdonosoknak, 
hogy fogadják el a segítségünket. Vadászkutya-vezető tanfolyamokat szervezünk, és VAV vizsgára való felkészí-
tőket rendezünk. A felkészítőket ebben az évben is meghirdettük és meghirdetjük, amikre a területi képviselők-
nél kell jelentkezni. Várhatóan a Vadászati Törvény és annak ide vonatkozó rendeletei tovább fogják szigorítani 
a vadászkutyával való vadászatot. Ezen túlmenően a vadászterület jellegének megfelelően, előírja a vizsgázott 
vadászkutyák számát, ami elengedhetetlen a jó vadgazdálkodáshoz. Gondolkodjunk együtt, hogy minél ered-
ményesebbek tudjunk lenni. 

Kérjük, hogy a területi képviselőinknél, bizottsági tagjainknál minél előbb jelentsék be igényüket, hogy 
VAV-felkészítőn kívánnak részt venni. 

További tájékoztatást a bizottság tagjaitól a vizsgafelkészítőkről és vizsgákról az 
alábbiak szerint szerezhetik be. 

 Paks és környéke: Záborszki Zoltán (30) 348-77-40
 Tamási és környéke: Palánki Gábor (30) 331-91-85
 Dombóvár és környéke: Stemler József (30) 937-57-23 
 Szekszárd és környéke: Eppel János (30) 937-93-60
  Konyecsni Károly (30) 834-66-26
 Vérebek esetében: Király Attila (30) 331-92-01
 Kotorék- és kajtatóebek esetében: Ezer Csaba (70) 967-25-49
 Általános információk: Eppel János (30) 937-93-60

A 2015-ben tervezett vizsgák időpontjai: 
Őcsény: augusztus 1. 

Paks: augusztus 1. 
Tamási: szeptember 12. 

Dombóvár: szeptember 26. 

A vizsgákra 30 nappal  a megrendezésük előtt, nevezési lappal kell bejelentkezni a 
Tolna Megyei Vadászkamara címén. 

A vizsgákon csak chippel és oltási könyvvel rendelkező kutyák vehetnek részt. 

Eppel János, az OMVK Tolna Megyei Vadászkutya Szakbizottságának elnöke

Akar Ön jó vadászkutyát? 

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 Országos Magyar Vadászkama-
ra Tolna Megyei Területi Szervezete 
és a Tolna Megyei Vadászszövetség 
2014-ben is a vonatkozó törvényeknek 
és hatályos Alapszabályának megfe-
lelően működött. Feladatai ellátása 
során a központi szervezetek (OMVK 
és OMVV) munkájába is bekapcsoló-
dott jogszabály-módosítások esetén 
javaslattételi és véleményezési mun-
kával. Országos szinten az állam által 
ráruházott köztestületi feladatai mel-
lett jelentősen előtérbe kerültek az ér-
dekvédelmi feladatok. 

Közfeladatok

A Kamara elsődleges munkája, a ha-
tóság által ráruházott közfeladatok el-
látása. Mint minden évben, így 2014-
ben is fennakadás nélkül végrehajtotta 
a vadászjegyek kiadását és érvényesí-
tését, ezzel egy időben tagjai számára 
biztosította a kedvezményes baleset- 
és felelősségbiztosítást. A vadászje-
gyek érvényesítését idén is három vidé-
ki helyszínre is kivittük (Dombóvár, Paks 
és Tamási). A vidéki vadászjegy-érvé-
nyesítés közkedveltségét jelzi, hogy a 
megújított, összesen 2 400 vadászjegy 
közel 30%-át e három helyszínen, há-
rom nap alatt teszik meg a vadásza-
ink. Külföldi bérvadászok részére évről 
évre több baleset-biztosítást értékesí-
tünk, 2014-ben több mint 955 darabot. 

A szervezet másik kiemelt feladata 
az állami vadászvizsgák bonyolítása. 
2014-ben 8 alkalommal szerveztünk 
teljes-, és kettő alkalommal kiegészí-
tő állami vadászvizsgát, amelyre 92 
jelentkező volt (pótvizsgákkal együtt). 
Állami vadászvizsga-bizonyítványt 
64 darabot adtunk ki. Jelentős részük 
igénybe veszi a szövetség által szerve-
zett felkészítő tanfolyamokat is, amely 
2014-ben három alkalommal indult.

Az OMVK és a NéBiH között életben lé-
vő megállapodás értelmében a területi 
szervezetek értékesítik a vadászatra jo-
gosultak felé a vadkísérő jegyeket, va-
lamint az apróvadgyűjtő igazolásokat. 

Érdekképviseleti 
tevékenység

Egyeztetés a rendőrhatósággal a 

vad-gépjármű ütközések helyszínelé-
sével kapcsolatosan.

A vad és gépjármű összeütközé-
sekkel – mint közlekedési balesetek-
kel – kapcsolatban az ORFK 2010-
ben kiadta a rendőrségi eljárások 
előírásaként a 60/2010. (OT.34.) 
ORFK utasítást, amelyet néhány va-
dászatra jogosult jelzése alapján a 
baleseti helyszínelések során több 
esetben a helyszínelő rendőrök nem 
tartanak be. Nem készítenek a bal-
eset helyszínén helyszínrajzot, a 
helyszínről és a sérült járműről fény-
képfelvételeket stb., mely mulasztás 
eredményeként egy később meg-
induló bírósági eljárásban a vadá-
szatra jogosultak rendkívül nehéz 
helyzetbe kerülnek. 

Fenti problémával kapcsolatosan 
megkerestük a Tolna megyei rend-
őr-főkapitányság illetékes munka-
társait, akiknek a problémát felve-
tettük. Az egyeztetés és a kapcsán 
lefolytatott informálódás eredmé-
nye szerint Tolna megyében a rend-
őrhatóság dolgozói a már fentebb 
hivatkozott ORFK utasításnak meg-
felelően végzik az ilyen jellegű ese-
tekben a helyszíneléseket. Azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy a bal-
esetek helyszínelésére 24 órás szol-
gálatot teljesítő állomány áll rendel-
kezésre.

A helyzet azonban igen nagy el-
térést mutat országos szinten, így az 
országos vezetés az ORFK-val meg-
újítandó együttműködési megálla-
podásban e problémára hangsúlyo-
zottan ki fog térni.

Folyamatosan folytatjuk az évek 
óta bevezetett ingyenes jog se gély-
szol gálati tevékenységet. Ennek ke-
retében a bennünket személyesen, 
telefonon vagy írásban, vadásza-
ti vagy vadásztársasági témákban 
megkeresőknek felvilágosítást nyúj-
tunk, esetenként a felvetett problé-
mák megoldásában is közreműkö-
dünk.

Ezt a tevékenységet a 2015-ös év-
ben a mezőgazdasági vadkárok prob-
lémakörére is ki szeretnénk terjeszteni, 
egy, az ügyben jelentős tapasztalattal 
rendelkező jogász (ügyvéd), valamint 
szakértők bevonásával.

2012 nyarán kiadásra került a ren-
dészeti feladatokat ellátó szemé-
lyekre vonatkozó 2012. évi CXX. tör-
vény. A törvény előírásai szerint a 
hivatásos vadászoknak ez év má-
jus 1-jéig kell elvégezniük a 40 órás 
alapképzést és teljesíteniük a vizs-
gát.

Időközben e téren olyan előrelé-
pést sikerült a központnak elérnie, 
hogy a kontakt napok száma a vizs-
gával együtt kettő napra csökkent, 
az elméleti ismeretek otthoni elsajá-
títása mellett. Megyei szervezetünk 
a Körmendi Rendészeti Szakképző 
Intézettel egyeztetett időpontban 
megszervezte a hivatásos vadá-
szok képzését és vizsgáját (március 
4-5.), amelyen közel 170 fő hivatá-
sos vadász vett részt. A képzés tel-
jes költségét (terembérlet, oktatók 
kétnapos ellátása, a résztvevők két-
napos étel- és italellátása) megyei 
szervezetünk vállalta magára, így a 
hivatásos vadászoknak vagy mun-
káltatóiknak csak a képzés díját kel-
let viselniük.

A Kamara a korábbi évek gyakorla-
tát folytatva továbbra is fenntartja a 
vadászok és vadgazdálkodók részé-
re térítésmentesen nyújtott rendsze-
res jogsegélyszolgálatát. 

Hivatásos vadászok

Az elmúlt év májusáig valameny-
nyi hivatásos vadászunk eleget tett 
az egyes rendészeti feladatokat el-
látó személyek tevékenységéről szó-
ló 2012. évi CXX. törvényben foglalt 
vizsgakötelezettségnek, mindannyi-
an átvették a rendőrségtől a szolgá-
lati jelvényeiket. Kijelenthetjük, hogy 
a törvényi változásokból adódó fel-
adatokat a kamara közreműködésé-
vel a rendőrhatóság nagyrészt zavar-
talanul lebonyolította.

2014 nyarán ismét esedékes volt 
a kétévente megrendezésre kerülő 
hivatásos vadászok országos szak-
mai versenyének lebonyolítása. Jú-
lius 24-25. között a Mecsekerdő Zrt. 
és az OMVK Baranya Megyei Terü-
leti Szervezete szervezésével zajlott 
mind az elméleti, mind a gyakorlati 
verseny. Megyénket Szebényi Attila 
hivatásos vadász (Bátaszéki Vadász-

Az érdekképviseletek 2014. évi tevékenységei
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társaság) képviselte. Igen szomorú 
tapasztalat azonban a versennyel 
kapcsolatosan, hogy megyénk hi-
vatásos vadászai komoly passzivitást 
tanúsítanak iránta. Az előválogatót 
két fő hivatásos vadásszal folytat-
tuk le!!!

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, ahol 
megyénk hivatásos vadászai is képvi-
seltették magukat.

Bizottságok, 
szakbizottságok 

tevékenysége

Etikai bizottság

Vadászkörökben sajnos elég sok 
helyről hallani etikátlan vadászokról és 
vadászatokról. Ennek ellenére a me-
gyei etikai bizottságokhoz nagyon ke-
vés bejelentés érkezik. 

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság az elmúlt év-
ben is ügyrendjének megfelelően 
tartotta üléseit és végezte munká-
ját.

Legfontosabb feladata a Kama-
ra küldöttközgyűlése és az elnökség 
által hozott határozatok végrehajtá-
sának ellenőrzése, a pénzügyi be-
számoló, a pénzügyi terv és költség-
vetés véleményezése, valamint az 
éves gazdálkodás felügyelete és el-
lenőrzése. 

Vadvédelmi és  
vadgazdálkodási bizottság 

A bizottság az előírásoknak megfe-
lelően végezte munkáját. Folytatta az 
előző években megkezdett szakmai 
munkáját, amely során folyamatos a 
megye vadállományának monitoro-
zása, a vadászati hatóság munkájá-
nak segítése érdekében.

Vadászkutyaszakbizottság

A vadászkutya, szakbizottság fel-
ajánlotta, hogy a kutyák vadászat-
ra való felkészítésében segítséget 
nyújt a kamara és a szövetség tag-
jainak.

Ennek keretében 2014. év elején 24 
fő résztvevővel, németkéri helyszínnel 
igen sikeres felkészítésen vettek részt 
a vadászok.

A VAV-vizsgákra jelentkezők száma 
viszont az előző évekhez képest csök-
kent. 2013-ben 17 kutya jelent meg a 
vizsgán, míg 2012-ben 72 kutyát vizs-
gáztattak a szakemberek.

Együttműködés

A kamara érdekképviseleti munká-
jának eredményes végzéséhez rend-
szeres kapcsolatot kell fenntartani a 
vadgazdálkodási és vadászati szerve-
zetekkel, valamint a szakmánkat érin-
tő hatósági szervezetekkel. 

Állandó a kapcsolattartás a vadá-
szati hatósággal, a rendőrhatóságok-
kal, a megyei közútkezelővel (vadri-
asztó prizmák).   

Együttműködési megállapodásunk 
alapján folyamatos a kapcsolattartás 
a megyei rendőrkapitányságokkal. Az 
állami vadászvizsga vizsgabizottságá-
ban való részvételen túl, jelentős se-
gítséget kapunk az orvvadászat visz-

szaszorítása, a területek ellenőrzése 
érdekében is a hatóságtól. 

Tájékoztatás, 
propaganda

Rendezvények

A két szervezet 2014-ben országos 
mintára a megye horgásztársadalmá-
val közösen  szervezte meg a megyei 
vadásznapot Pakson a város veze-
tése, valamint a térség (járás) vad-
gazdálkodóival együttműködésben. 
2015-ben a vezetőség korábbi dön-
tésének megfelelően újabb helyszín-
re visszük ezt a megyei rendezvényt, 
reményeink szerint a már megszokott 
sikerrel. Ebben az évben azonban a 
szervezők köre kibővült a Duna–Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóságával is, 
akik a helyszín biztosítását is vállalták 
egyes programelemek mellett. A me-
gyei vadásznap a DDNP kezelésében 
lévő Cikta-majorban került megtar-
tásra. 

Tájékoztatás

Szervezetünk a megye vadásztár-
sadalmán túlmenően a civil lakossá-
got is igyekszik oly módon tájékoztat-
ni, hogy az a vadászok, a vadászat 
társadalmi elfogadottságát növel-
heti. Ennek leggyakoribb módja a 
médiák megkeresése alapján adott 
reális tájékoztatás. A vadászok tájé-
koztatását a félévente kiadásra ke-
rülő Vadászinfó kiadványunkkal pró-
báljuk megvalósítani. Ezen túlmenően 
körlevelek útján tájékoztatjuk az ak-
tualitásokról a vadgazdálkodási egy-
ségeket.

A kamara  
és a szövetség vezetősége

Tolna Megyei Vadászszövetség
  Nyitó Bevételek Kiadások  Pénzmaradvány 
 2014. évi pénzügyi beszámoló  298 ezer Ft 2,177 ezer Ft 1,924 ezer Ft 551 ezer Ft
 2015. évi kötségvetési terv 551 ezer Ft 2,102 ezer Ft 1,810 ezer Ft 843 ezer Ft

Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezete
  Nyitó Bevételek Kiadások  Pénzmaradvány 
 2014. évi pénzügyi beszámoló 1,933 ezer Ft 41,460 ezer Ft 39,570 ezer Ft 3,823 ezer Ft
 2015. évi kötségvetési terv 3,823 ezer Ft 41,770 ezer Ft 42,545 ezer Ft 3,048 ezer Ft



10 2015. JÚLIUS

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, az 
OMVK Tolna Megyei Területi Szerve-
zete ismét a Tolna Megyei Horgász-
egyesületek Szövetségével karöltve 
rendezte meg megyei horgász- és va-
dásznapját, valamint idén csatlako-
zott a szervezők sorába a Duna–Dráva 

Nemzeti Park Igazgatósága. A szerve-
zésben aktív szerepet vállalt még a 
helyszínhez legközelebb eső két tele-
pülés, Nagydorog és Györköny közsé-
gek is. A rendezvény helyszíne ezúttal 
a Nemzeti Park nemrégiben átadott 
látogatóközpontja környezetében, a 
Szenesi legelőn lévő Cikta-major volt. 

Az időpontot még maguk a szer-
vezők is korainak tartották, ennek el-
lenére már kora reggel látható volt, 
hogy sikeres napnak nézünk elébe. 
Sorra érkeztek a vásározók, vadász- 
és horgásztársaságok, és már az ün-
nepi megnyitó előtti órában kellemes 
gasztroillatok kerülgették a látogató 
orrát. Vendégben, nézőben sem volt 
hiány, becslések szerint a nap folya-
mán 1500-1600 ember fordult meg a 
rendezvényen. 

Az ünnepi megnyitó keretein belül 
tíz személy kapott különféle rendű-
rangú vadász- vagy épp horgász ki-
tüntetést, melyek közül feltétlen ki kell 
emelni Kosaras Zoltán vadászati főfel-
ügyelő Kamarai Aranyérem kitünte-
tését. Kosaras úr 30 éve lelkesen inté-

zi a Tolna megyei vadászok hatósági 
ügyeit, nem kímélve időt, energiát. Az 
érdekképviseleti szervekkel való kap-
csolata kiváló. Ezúton is gratulálunk 
minden kitüntetettnek.

A színpadi programok sorát kö-
vette a Vadászkamara Kürtegyüttes 
koncertje, majd ezután láthatták a 
vendégek a már hagyományos va-
dászruha-divatbemutatót a Parus 
kollekció darabjaiból. A délután fo-
lyamán a színpadon a helyi és kör-
nyékbeli iskoláscsoportok, néptánc-

csoportok és művészeti előadók 
szerepeltek. 

Eközben a szabad programok kö-
zött megtalálható volt a terápiás lova-
goltatás, az ifjúsági légpuskalövészet, 
íjászat és hétpróba játék is. Bemutat-
kozott a Nagydorogi Galambtenyész-
tő Egyesület és a Kézimunka és Hagyo-
mányőrző Egyesület is. 

Nagy sikert aratott a vezetett lovas-
fogatos túra is, melynek egyik állo-
mása a madárgyűrűző állomás volt. 
A résztvevők testközelből láthatták a 
gyűrűzést, és a gyerekek kezükből en-
gedhették szabadon a madárkákat. 

Vadászkutya-bemutató, valamint 
kutyaszépségverseny is volt, majd a 
Csámpai Lovassport Egyesület lovas-
bemutatóján ámulhattunk. Rendez-
vényünkön ismét sikerrel szerepelt Lóki 
György solymászbemutatója is. 

Összességében a szervezők elége-
detten zárták a rendezvényt, hiszen 
mindenki talált kedvére valót a prog-
ramok között.

Varju Ildikó

Tolna Megyei Horgász- és Vadásznap
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hétfőtől péntekig: 8.00-tól 17.00-ig
szombat, vasárnap: 9.00-től 12.00-ig

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 
háziversenyének szervezése,  
lebonyolítása.

Évente 4-5 koronglövő verseny  
rendezése.   

Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.  
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.

NYITVA TARTÁS: 

Pusztai István
PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást

vizsgáztatást
belövést
barnítást

távcsőszerelést
agyazást

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

06/30-2588816

Tóth Ábel, ahogy a társaságunknál 
mindenki hívja, Ábel bácsi 41évig volt 
állami erdészetnél a vadászat, erdé-
szet, vadgazdálkodás szolgálatában, 
nálunk 8 éve látja el a hivatásos vadá-
szi teendőket.

Területünk a Gemenci erdővel köz-
vetlenül határos, 3500 ha nagyságú, 
meghatározó része mezőgazdasági 
terület, ligetes erdőkkel, fasorokkal, 
nádas lapokkal taglalva. Nagyvad 
(váltó)vadként van jelen, főleg vege-
tációban, a terület adottságai ideá-

lis életteret biztosítanak az apróvad 
számára.

Sajnos az intenzív mezőgazdasá-
gi technológia, a földtulajdonosi bir-
tokviszonyok nem teszik lehetővé a 
vadföldművelést, így más módszert 
kerestünk az apróvadállományunk 
drasztikus csökkenésének megállítá-
sára, az állomány növelésére.

Ábel bácsi 2 éve barátkozott meg 
a hattyúnyak-, lábfogó, testszorító 
csapdák működtetésével, használa-
tával.

Intenzív dúvadgyérítés a Báta-Dunamenti Vadász Egyesület területén

 Két év eredménye számokban: 
 2014-ben: 2015-ben (06. 24-ig)
 42 db róka 33 db róka
 3 db borz 1 db borz
 3 db nyest 5 db nyest
 3 db dolmányos varjú 6 db dolmányos varjú
   db aranysakál

Vadőrünk precíz, szakszerű munkájának köszönhetően szemmel látható mezei nyúl, fácán természetes állományá-
nak növekedése, színesítve a mezőgazdasági kultúrákat, élményben gazdagítva vadásztársaságunk tagjait a téli va-
dászatok alkalmával.

Munkájához sok sikert és kitartást kívánunk, szolgáljon példaértékkel minden vadgazda számára.
Varga Mihály
vadászmester



12 2015. JÚLIUS


