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Békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
minden vadászkamarai tagunknak!

XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Fotó: Klép Sándor

Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
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A Vadgazdálkodási Alap működése számokban
A 2018-as vadgazdálkodási év adatai (2017-es kiírás)
Országos adatok
Összes beérkezett pályázat
Célterület

Beérkezett elemi pályázatok száma

Támogatás igény (Ft)

2/1 (élőhely I.)

88

71 572 773

2/2 (élőhely II.)

240

189 099 779

2/3 (víz)

185

210 871 444

2/4 (ragadozó)

363

229 275 444

2/5 (etető, élővad)

211

173 910 160

Végösszeg

1 087

874 729 600

Nyertes pályázatok
n

645

támogatott pályázat (788 elemi pályázat)

n

Elnyert

támogatások összege: 583 millió forint

n

Tartaléklistára

az állami erdőgazdaságok, nemzeti park igazgatóságok, valamint az egyéb gazdasági társaságok pályázatai kerültek. (A tartaléklistára került pályázatok száma 124, összesített támogatásigényük 96 millió Ft.)

n

A 2018-ban támogatott pályázatok száma: 521,

n

teljes támogatásigényük: 480 millió Ft.

Az alapból megvalósult beszerzések és beruházások
n

427

ha új szegély, rágóerdő, csenderes

n

1490

ha új vadföld

n

újonnan létesítve: 228 dagonya, 871 itató, 61 kút, 696 vízpótlást szolgáló egyéb eszköz

n

összesen 8060 új csapda

n

1994

új apróvadetető, 1285 őzetető

n

33
 484 fácán,

n

1904

fogoly,

n

323

mezei nyúl

Megyei adatok
Összesen 55 pályázat érkezett be, ez az országosan beadott összes pályázat (1087 darab) 5,1%-a volt. Az 55 pályázatot 23 vadászatra jogosult adta be, azaz a megye harmada élt a pályázati kiírás adta lehetőséggel. A 19 megyét figyelembe véve megyénként átlagosan 57 pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok összesített támogatási igénye 38.372.778,- Ft volt, ami az országos összesített igény 4,4%-a volt.
A befogadást követő formai bírálat során 9 pályázat került elutasításra. A megyei vadgazdálkodási bizottság a befogadott 46 pályázatot szakmailag támogatva, a megyei elnökség szintén támogatva továbbította azokat az országos vadgazdálkodási bizottság felé.
Az országos bírálat során 4 pályázat került elutasításra, 10 pedig tartaléklistára, így összesen 32 pályázat esetében
történt meg a szerződéskötés a 2018-as vadgazdálkodási évre, ami az összes nyertes és támogatott pályázat (521 darab) 6,1%. Országosan megyei átlagban 27 nyertes és támogatott pályázat volt, így Tolna megye e tekintetben az átlag felett volt.
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A 2019-es vadgazdálkodási év adatai (2018-as kiírás)
Országos, részletes adatok lapzártakor még nem álltak rendelkezésre. Annyit lehet tudni, hogy a pályázati kedv országosan valamelyest csökkent. A megyékhez beadott pályázatok száma 800 darab körül alakult.
2018-ban az alábbi célokra lehetett beadni pályázatot.
Célterület megnevezése
2/1. Fás szárú fajokból álló szegélyek kialakítása, rágóerdő telepítése, csenderesek, vadbúvók kialakítása
2/2. Apróvad táplálkozó- és búvóhelyek kialakítása szántóföldi kultúrák vetésével
2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány-keverékek telepítésével
2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás
2/5. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztése
2/6. Fácánállomány-gazdálkodás fejlesztése
2/7. Apróvad- és őzetetők vásárlása és elkészítése

Megyei adatok
Összesen 25 pályázat érkezett be. A befogadást követő formai bírálat során egy pályázat sem került elutasításra. A
megyei vadgazdálkodási bizottság a befogadott 25 pályázatot szakmailag támogatva, a megyei elnökség szintén
támogatva továbbította azokat az országos vadgazdálkodási bizottság felé.
A beérkezett pályázatok összesített támogatási igénye 14.229.256,- Ft volt. Mind a beadott pályázatok száma, mind
pedig az igényelt támogatás összege fele volt a 2017-ben badott pályázatok számának és az igényelt összegnek.
2018-ban a legtöbb pályázat a 2/7-es célterületre érkezett be, összesen 10 darab. Az előző évhez képest jelentős
különbség, hogy egy pályázat sem érkezett be fácánállomány-gazdálkodásra (fácánkibocsátás).
Célterület megnevezése

pályázatok
száma

igényelt támogatás

2/1. Fás szárú fajokból álló szegélyek kialakítása, rágóerdő
telepítése, csenderesek, vadbúvók kialakítása

0

– Ft

2/2. Apróvad táplálkozó- és búvóhelyek kialakítása szántóföldi
kultúrák vetésével

0

– Ft

2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő
zöldtakarmány-keverékek telepítésével

5

3 693 416 Ft

2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás

4

3 294 405 Ft

2/5. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztése

6

2 775 583 Ft

2/6. Fácánállomány-gazdálkodás fejlesztése

0

– Ft

2/7. Apróvad- és őzetetők vásárlása és elkészítése

10

4 465 852 Ft

A Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja
KIADÓ: Kocsner Antal elnök • SZERKESZTI: Dr. Király István, Gálos Csaba, Farkas Dénes
CÍM: Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/b • TELEFON: 74/512-224 • E-mail: omvk.tolna@gmail.com • HONLAP: www.omvk-tolna.hu
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Dunántúli Vizslaverseny 2018.
Tolna megye, Bátaapáti
vidszőrű német vizsla és 5 rövidszőrű
magyar vizsla – versenyben, mivel az
alapnak számító feladatokban több
kutya is hibázott, és két nulla begyűjtésével nem mehetett további feladatokhoz.
A péntek délutáni és a szombati versengés is sok izgalmat tartogatott, sajnos volt, akinek az első pár feladat
után véget is ért a további versenyzés lehetősége.
A szervezés és a szép idő is kitartott
a szombat délutáni eredményhirdetésig, ahol is a verseny vezető bírója,
Nyúl András az alábbi végeredményt
ismertette:

A dunántúli megyék országos vizsla
(CACT) válogatóját, mint önálló versenyt szervezte meg az OMVK Tolna
Megyei Szervezete, Záborszki Zoltán
megyei kynologiai szakbizottsági elnök vezetésével, szeptember utolsó
hétvégéjén, a festői környezetben
gazdálkodó Bátaapáti vadásztársaság területén.
A megnyitón rövidszőrű magyar vizslák és rövidszőrű német vizslák valamint vezetőik sorakoztak fel a vadász-

ház udvarán, a bírókkal egyetemben,
akiket dr. Király István titkár köszöntött
a rendező kamara nevében.
A két napon, a mezei-vízi-erdei
munkák során, huszonhat különböző szempont és feladat alapján bírálták az indulókat, ami a mostani főverseny-válogatók esetében újdonság volt, mivel eddig csak két fázisúak voltak a versenyek!
A tizenegy indulóból másnapra
már csak nyolcan maradtak – 3 rö-

1. helyezett Hári Csaba, Veszprém
megye képviseletében, Erdőgyöngye Vadász Alfréd nevű
rövidszőrű magyar vizslájával
2. helyezett Bíró Tamás, Fejér megye képviseletében, Micskei Vida
nevű
rövidszőrű német vizslával, legjobb mező különdíj
3. helyezett Sandó István, Baranya megye képviseletében,
Magasparti Rutinos Zsolna nevű
rövidszőrű magyar vizslájával
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Legjobb vízi munka különdíját
Fenyvesi Lívia, Baranya megye képviseletében Gyurkóvári Darázs nevű
rövidszőrű magyar vizslájával kap
ta!
Dr. Sándor Gyula, az OMVK kyno

lóg iai szakbizottságának elnöke és
Kocsner Antal, a rendező kamara vezetője is gratulált a versenyzőknek, bíróknak, szervezőknek és házigazdáknak is, az eredményes válogató lebonyolításához.

Az első három helyezett vadászati felajánlást kapott a házigazda vadásztársaságtól.
Záborszki Zoltán
elnök
Vadászkutya Szakbizottság

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

VADÁSZBOLT:

FÖLD ALATTI LŐFOLYOSÓ:

– vadászfegyverek
– maroklőfegyverek
– gáz- és riasztófegyverek
– légfegyverek
– vadászati felszerelések
– vadászruházat

A bolt nyitvatartási ideje alatt üzemel.

TEREPLŐTÉR:
Tavasztól őszig ügyeleti nyitvatartás.

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

NYITVATARTÁS:

Vadásztársaságok, baráti társaságok háziversenyének 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
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VAV verseny 2018.
2018.10.20-án a Tolna Megyei Vadászkamara és a
Németkéri VT támogatásával közösen megrendezésre került az első VAV verseny, amelyre előzetesen 6 vadászatra
jogosult adta le nevezését, de sajnos a verseny napjára
ebből már csak három vadászatra jogosult maradt, ös�szesen 8 kutyával.

Eredmények:
I. helyezett: Dunaegyházi Vadász Gubanc („Samu”)
/DSZNV/ és vezetője Stein Krisztián (Cseresznyési VT)
II. helyezett: Doki /DSZNV/ és vezetője Fekete Viktor
(Németkéri VT)
Jó volt látni azt a fajta versenyizgalmat, amit a vezetők
mutattak, hiszen a díjak is igen nívósak voltak. A verseny
alatt sok kutya nullázott, főleg a vonszalékmunkáknál, illetve a vadkeléseknél. Remek hangulatban biztatták egymást a versenyzők, hiszen mindenkinek élete első ilyen jellegű rendezvénye volt.
A bírók a korrekt átadást, a vezető és a kutya közti kontaktust, az orrjóságot és orrhasználatot, illetve a lövés előtti és lövés utáni munkát egyaránt bírálták. Délutánra természetesen mindenki elfáradt, amit egy remek ebéddel
kompenzált a Tolna Megyei Vadászkamara.

III. helyezett: Szittya /DSZNV/ és vezetője Mukli László
(Cseresznyési VT)
A Vándorkupát a Cseresznyési VT nyerte el, ha jövőre is sikerül összesítésben elnyerniük, akkor végleg az övék marad.
Gratulálunk a helyezetteknek és a résztvevőknek egyaránt, és találkozunk 2019-ben!
Záborszki Zoltán
Tolna Megyei Vadászkamara
Vadászkutya Szakbizottság elnöke

Fehér aranysakál
Fehér aranysakált hoztak terítékre a Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság
területén. A hivatásos vadász elmondása szerint nem csak a terítékre került
egyed volt a természetestől eltérő színű.

Pusztai István

PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást
vizsgáztatást
belövést
barnítást
távcsőszerelést
agyazást
7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74-459-759
06/30-2588816
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Kopjafát állított az Alsónánai Nimród Vadásztársaság a
vadászként elhunytak emlékére a társaság vadászházának az udvarán
Tragikus körülmények között költözött
az örök vadászmezőkre nemrégiben
Kiss Varga Mihály, mindenki Misi bácsija – mondta el az avatón dr. Berta Attila, az Alsónánai Nimród Vadásztársaság elnöke. Emléket állítottak rajta kívül az előző években elhunyt vadásztársaiknak, Székely Ferencnek, Bodán
Károlynak és Mózes Jánosnak. A kopjafát Petkó Tamás plébános áldotta meg. A műsorban közreműködött
Karsai István színművész. A kopjafát a
vadásztársaság két alapító tagja, valamint az országos és a megyei vadászati szövetségek képviselői koszorúzták meg, majd a családtagok helyezték el a megemlékezés virágait.
A kopjafaavató emelkedett hangulatához hozzájárult az Országos Magyar Vadászkamara Kürtegyüttese. Az
eseményen egyebek közt részt vettek
a vadásztársaság tagjai, önkormányzati képviselők, dr. Bleier Norbert területi fővadász, a megyei vadászszövetségek vezetői, Kocsner Antal és dr. Király István.
Az ünnepi avató beszédet Pechtol
János, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet ügyvezető elnöke mondta.
(forrás: TEOL)
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Állategészségügyi hírek
Afrikai sertéspestis
Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ra
gályozóképességű, vírus okozta fertőző betegség, amely iránt Európában a házi sertés és az európai vaddisznó fogékony. A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel nem gyógyítható, és az állatok védőoltására engedélyezett, hatékony
oltóanyag (vakcina) sem áll rendelkezésre.
Az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig mentes országokba/régiókba való behurcolását követően
csak szigorú igazgatási/rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött állományokat és a velük
kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, az állathullákat a fertőzés terjedését kizáró
módon ártalmatlanítani kell, a felszámolt sertésállományok tartási helyét
ismételten fertőtleníteni kell, a sertésforgalmazást és felvásárlást regionális vagy országos szinten korlátozzák,
az élő sertések, a sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és késztermékek
exportja nem engedélyezett.
A hazai sertéságazat fennmaradása és fejlesztése szempontjából a betegség behurcolásának megelőzése
nagyon fontos minden érdekelt számára. Hazánk keleti határátkelőin elrendelt óvintézkedések (az utasforgalomban a poggyászok szigorított ellenőrzése, a sertéshúsból készült, nem
hőkezelt élelmiszerek elkobzása, az országba belépő teher- és személygépjárművek fertőtlenítése) is az ASP-vírus
behurcolásának megelőzését szolgálják.
A BETEGSÉG
A vírus a külső környezeti hatásokkal
szemben rendkívül ellenálló. A fertőzött istállók /ólak és karámok padozatán, az alomszalmán, napfénytől védett helyen, heteken át fennmarad. A
sertéshúsban és az abból készült nyers
vagy félkész termékekben több hétig,
a fagyasztott húsokban évekig fertőzőképes marad. Csak erélyes fertőtlenítőszerekkel pusztítható el.
A beteg sertések valamennyi váladékukkal (bélsárral, vizelettel, nyállal,
orrváladékkal, ondóval, hüvely- és
méhváladékkal) ürítik a vírust, és ezáltal közvetlenül megfertőzik a velük
érintkező társaikat. A sertéstartók, az

állatgondozók, az állatfelvásárlók és a
fertőzött állatok tartási helyén megforduló más személyek az említett váladékokkal szennyeződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközökkel (villa,
lapát, vödör, takarmányos kocsi stb.)
szintén elhurcolhatják a betegség kórokozóját.
Tünetek: Az állat megfertőződésétől a betegségre gyanút keltő tünetek megjelenéséig terjedő lappangási idő 3–15 nap között változhat. A
betegség heveny (akut) kórformájának házi sertéseken megfigyelhető tünetei: étvágytalanság, bágyadtság,
gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5–42 °C), testszerte vérzések a bőrön (különösen a füleken, a
has alján és a combokon), a bőr vöröses-lilás elszíneződése, hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos vagy véres hasmenés. A vemhes kocák elvetélhetnek. A megbetegedést, tüneteket, elhullást az állattartó, az állatfelvásárlással és állatszállítással foglalkozó, a vágóhidak üzemeltetői, a
vadaskertek, vadasparkok és vadfarmok tulajdonosai kötelesek állatorvosnak bejelenteni.
Az ASP megállapítása és a hasonló
tünetekben megnyilvánuló klasszikus
sertéspestistől (KSP) való elkülönítése
csak kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges.
Az ASP a bejelentési kötelezettség
alá vont fertőző állatbetegségek csoportjába tartozik. A betegség hatósági megállapítása pozitív laboratóriumi
vizsgálatok alapján történik.
A betegség elfojtása/felszámolása
érdekében hatósági rendelkezésre leöletett sertései után az állattartó állami kártalanításra jogosult. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét vagy elhullását nem jelentette az
állatorvosnak, akkor – az ASP későbbi hatósági megállapítását követően
– a felszámolt állománya után állami
kártalanításra nem jogosult, továbbá
élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal
sújtható. Ez vonatkozik az állattartóval azonos beszámítás alá eső, fent
említett személyek mulasztására is.
A VADÁSZATRA JOGOSULT
TÁRSASÁGOK ÉS A VADÁSZOK
FELADATAI AZ ASP
MEGELŐZÉSÉBEN ÉS
KORAI FELISMERÉSÉBEN
1. A vaddisznók között észlelt tömeges megbetegedést vagy elhullást
be kell jelenteni a megyei vadá-

szati hatóságnak és a vadászterület helye szerint illetékes járási vagy
megyei állategészségügyi hivatalnak (az ASP és KSP betegségekre
irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges mintavételek egyeztetése céljából).
2. Az országúton elütött vaddisznókból szintén kötelező a mintavétel
(lépdarab, mandulák) az ASP és
KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz.
3. A vadászterületen ne szórjanak
szét olyan hulladékot, amely állati eredetű élelmiszerek maradékát
is tartalmazza.
4. Ha saját udvarában házisertéseket
is tart, akkor minden vadászatot követően cserélje le ruházatát és lábbelijét, mielőtt sertései itatásához
vagy etetéséhez fogna.
5. Sertéstartó udvarokban szabad
vadászterületről befogott vaddisznókat elhelyezni tilos!
6. Vadaskertekben, vadasparkok
ban, vadfarmokon vaddisznók között tapasztalt megbetegedéseket, elhullásokat be kell jelenteni
a területileg illetékes járási állategészségügyi hivatalnak.
7. Az ASP-vel fertőzött országokból
érkező vendégvadászokat kérjék
meg arra, hogy ne hozzanak magukkal sertés- vagy vaddisznóhúsból készült élelmiszereket.
8. Nagyüzemi/nagy létszámú sertéstartó telepen dolgozó vadászok a
munkakezdés előtt tájékoztassák
a telepvezetőt arról, ha előzőleg
olyan vadászaton vettek részt, ahol
a vaddisznók zsigerelésekor vagy
egyéb jelek alapján felmerült fertőző betegség gyanúja.
9. Mérjék fel a vadászterületen élő
vaddisznókondákat, azok létszámát és mozgását, mert egyes kondák „eltűnése”, kipusztulása az ASP
első jele lehet.
10. Vezessenek pontos nyilvántartást
az etetőhelyekről és a természetes
vízfolyásokról, itatóhelyekről is. Ezek
rendszeres ellenőrzése fontos járványügyi információkkal szolgálhat.
11. A vaddisznók zárt területre való vásárlását, vagy szabad vadászterületre történő kihelyezését előzetesen jelentsék be az illetékes járási állategészségügyi hivatalnak is.
12. A vadászatra jogosultak kötelesek
a rendellenesen viselkedő vaddisznók diagnosztikai célú kilövé-
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sét végrehajtani, valamint az elhullva talált vaddisznókat az illetékes állategészségügyi hatóság
felé bejelenteni. A hatóság mind a
rendellenes viselkedés miatt kilőtt,
mind az elhullott vaddisznóból intézeti vizsgálat céljára mintát vesz.
Amennyiben a vadászatra jogosult
ezen kötelezettségét nem teljesíti, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására kerül sor. Fontos
továbbá, hogy a vadászati év végén a vadászati hatóság felé lejelentett elhullott vaddisznók száma
meg kell hogy egyezzen az állategészségügyi hatóság által megmintázott állatok számával. Ha a
két szám között több mint 10% eltérés van, élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni a vadászatra jogosultra.
A Tolna megyei vadászatra jogosultaknak a vadászterületükön elhullott vagy rendellenesen viselkedő kilőtt vaddisznót a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálynál az
elelmiszerlanc@tolna.gov.hu e-mailcímen minden esetben be kell jelenteni mintavételezés céljából!
A Tolna megyei állategészségügyi
hatóság elérhetőségei:
http://w w w.kormanyhivatal.hu/
hu/tolna/foosztalyok/elelmiszerlancbiztonsagi-es-foldhivatali-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
tolna/hirdetmenyek/bonyhadi-jarasihivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-esallategeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
tolna/hirdetmenyek/tamasi-jarasihivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-esallategeszsegugyi-osztaly
Változások az
afrikai sertéspestis miatt
bevezetett előírásokban
Megjelent az Országos Főállatorvos
3/2018-as határozata az afrikai sertéspestis (ASP) elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. Az új
határozat kiadását az ASP járványügyi
helyzetének változása, mindenekelőtt
a romániai helyzet drasztikus romlása,
a magyar határhoz közeli kitörések és
a vaddisznóesetek jelentős száma tette szükségessé.
Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjére kiterjedő dokumentumban
elsősorban – a legfrissebb kockázatbecslési eredmények alapján – az
érintett területek kockázati besorolása módosult. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a fertőzött terület nőtt há-

rom szomszédos, a román határ közelében elhelyezkedő vadászatra jogosult területével. Heves megyében pedig, a megyehatárhoz közel eső esetek miatt, a fertőzött terület növelése
vált szükségessé, így több Nógrád megyei vadgazdálkodási egység is e kategóriába került.
Újdonság, hogy az élő vaddisznószállítás problémáinak enyhítése érdekében lehetővé vált a közepes kockázatú területen található engedélyezett vadaskertekből és vadfarmokból az élő vaddisznók elszállítása az
alacsony kockázatú területre. Ehhez
azonban alapfeltétel a megfelelő vérvizsgálatok elvégzése és a járványügyi előírások szigorú betartása.
A közepes kockázatú területeken
megszűnt a vadászat során elejtett
vaddisznókból való kötelező mintavétel. Az aktív vizsgálati rendszer a
továbbiakban csak a diagnosztikai
célból, a vaddisznóállomány gyérítése érdekében történő kilövéseknél
áll fenn.
Az Országos Főállatorvos 3/2018-as
határozata valamint további hasznos
információk a betegséggel kapcsolatban a http://portal.nebih.gov.hu/
hu/afrikai-sertespestis honlapon érhetők el.
Borsod és Nógrád megyében is
afrikai sertéspestist mutatott ki
vaddisznóban a Nébih
A Heves valamint a Szabolcs-Szat
már-Bereg megyei esetek után Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcal
község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki 2018. október 02-án
az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. 2018. október 28-án a Nógrád megyei PásztóMátrakeresztes település külterületén
két, elhullottan talált vaddisznóból vett
mintában afrikai sertéspestis betegséget állapított meg a Nébih laboratóriuma. Az állategészségügyi szakemberek – az országos főállatorvos utasítására – haladéktalanul megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. A legfontosabb továbbra is
a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása,
amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.
Az ASP április végi, Heves megyei és
májusi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megállapítása után Borsod-Abaúj-Zemplén, és Nógrád megyében is
megjelent a vírus. A Borsod-AbaújZemplén megyei Tarcalon a betegséget a korábban elrendelt állománygyérítés során kilőtt egészséges vaddisznóból mutatta ki október 2-án a
Nébih laboratóriuma. A járványügyi
nyomozás jelenleg folyamatban van.
Az eddigi esetektől való viszonylag
nagy távolság (több mint 70 km) és a
rendelkezésre álló járványügyi adatok alapján a korábbi esetekhez nem
kapcsolható az új megjelenés. 2018.
október 28-án a Nógrád megyei Pász-
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tó-Mátrakeresztes település külterületén két, elhullottan talált vaddisznóból
vett mintában afrikai sertéspestis betegséget állapított meg a Nébih laboratóriuma. Az elhullott állatok tetemére a korábban már állategészségügyi
korlátozások alá vont, ún. fertőzött területen találtak a szakemberek. A járványügyi nyomozás jelenlegi adatai
alapján megállapítható, hogy a fertőzés a korábbi Heves megyei esetekhez
kapcsolódik, és a vírus mozgása egyértelműen a vaddisznó-populáción
belüli terjedésének következménye.
Az ASP megállapítását követően az
országos főállatorvos – a korábbi esetekhez hasonlóan – minden szükséges
intézkedést haladéktalanul elrendelt.
Ezek közé tartozik többek között, hogy
az Országos Járványvédelmi Központ
kijelölte a fertőzött, valamint azon belül a különösen ellenőrzött területet.
Az érintett területekről és a vonatkozó előírásokról részletes tájékoztató található a Nébih tematikus aloldalán.
Az ASP az emberre nem veszélyes! A
jelentőségét az a gazdasági kártétel
adja, ami egyrészt a megbetegedett
állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.
A betegség nem csak természetes
úton, hanem illegális sertésszállítással,
ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst
tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan
tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden állattartó figyelmét a jogkövető,
felelős magatartásra a járvány házi
sertésekre történő továbbterjedésének meggátlása érdekében! Továbbra is ki kell emelni, hogy a sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszer-hulladékkal („moslékkal”) tilos
takarmányozni! Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, 24 órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot!
A vírus sertéshúsban és az abból
készült nyers vagy félkész termékekben több hétig, a fagyasztott húsokban évekig fertőzőképes marad. Éppen ezért a kirándulók részéről fontos,
hogy a kijelölt szemétgyűjtőkön kívül
még véletlenül se hagyjanak, dobjanak el élelmiszert, vagy élelmiszer-maradékot a kirándulóhelyeken!
A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az
érintett területekről részletes és folyamatosan frissített információk találhatók a Nébih honlapján: http://portal.
nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis.
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Rókák őszi veszettség
elleni immunizálási
kampánya
Magyarországon az idei évben is
2018. szeptember 29. és október 14.
között elvégzésre került a rókák őszi
veszettség elleni vakcinázása. Tolna
megyében az immunizálás október 2.
és október 7. között lett végrehajtva.
Az érintett térségekben a vakcinázás
kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el
az illetékes járási főállatorvos. A csalétekszórás a lakott, beépített területeket nem érintette.
2018 őszén hazánk 41.970 négyzetkilométernyi területén végezte el a rókák veszettség elleni vakcinázását az
állategészségügyi hatóság. Az immunizációs program költségeihez az Európai Unió 75%-os társfinanszírozást
biztosít Magyarország részére.
A vakcinatartalmú csalétkeket kisrepülőgépekről juttatták ki a kezelendő
területre a szakemberek. Az immunizálás a lakott, sűrűn beépített területeket nem érintette.
A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumíniumműanyag fóliában található a vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák
minél nagyobb arányban egyék meg
a csalétekbe rejtett oltóanyagot, az
érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az illetékes
járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el, melyről a települési önkormányzat tájékoztatta a
lakosságot. Tolna megyében 29 település volt érintett. A mintagyűjtésre
2018. november 15. és 2019. február
28. közötti időszakban van lehetőség.
A veszettség vírusára a vadon élő
és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a betegség

megelőzhető. A fertőzés fő fenntartói
hazánkban is a vörös rókák, ezért az
immunizálásuk különösen fontos állategészségügyi feladat. A program hatékonyságát a Nébih laboratóriumi
vizsgálatai is alátámasztják: a legutóbbi vadászati évben a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede vette fel a kihelyezett csalétkeket.
A veszettségről további hasznos információk olvashatók http://www.
veszettsegmentesites.hu/ honlapon.
Parazitológiai rókamonitoring
Az Európai Parlament és Tanács
2003/99/EK irányelve Echinococcus
multilocularis és Trichinella fajok
előfordulására irányuló kötelező
monitoringot ír elő a tagállamok számára. Magyarországon a 2018/2019es vadászati évben kerül sor a program végrehajtására. A mintagyűjtési időszak az immunróka mintavételhez hasonlóan 2018. november 15. és
2019. február 28. között tart, mely során azon vadászatra jogosultak, akik
nem kötelezettek immunróka minta beküldésére, valamint az illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági főosztálytól
parazitológia róka mintavételezésére
kötelező határozattal rendelkeznek,
kötelesek a megadott időszak alatt
1 darab rókát intézeti vizsgálat céljából az illetékes hatósági állatorvosnak leadni. Tolna megyének összesen
31 mintát kell begyűjtenie.
Forrás: Nébih, Tolna Megyei Kormány
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály
Dr. Jakab Zsigmond
főosztályvezető, megyei főállatorvos
Tolna Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
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FELHÍVÁS
Tisztelt hivatásos Vadász Kolléga!
Az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziummal közösen megszervezi a kiegészítő képzését hivatásos vadászok számára.
Kiegészítő képzésre azok kötelezettek, akik 5 éve végezték el a rendészeti feladatokat ellátó személyek
képzését és vizsgáját. Ezt megyénkben 2014 márciusában szerveztük meg, így az ezzel érintett hivatásos
vadászoknak 2019-ben kell a kiegészítő képzést elvégezniük.
A rendészeti feladatokat ellátó személyek kiegészítő képzésének folyamatleírását az alábbiakban olvashatja! Kérjük, hogy a leírtak szerint járjon el!
1. Regisztráció
Regisztráció az alábbi oldalon: rfsz.bmkszf.hu
A regisztrációban szükség esetén segítséget nyújt az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete. A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail-címre kapni fog egy üzenetet, amely tartalmazni fogja az azonosítóját és jelszavát. A jelszavát első belépéskor meg kell változtatnia.
2. Befizetés
A kiegészítő képzés és vizsga díja: 6765,- Ft, amelyet egy összegben kell átutalni a képző intézmény bankszámlaszámára (Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 10047004-01392320-00000000). Az átutalás közleményében az alábbiakat tüntesse fel: a regisztrációkor kapott felhasználási azonosítót (nagy R betű és
hat számjegy). Az utalásról a számlát a képző intézmény fogja kiállítani és Önhöz vagy munkáltatójához
eljuttatni. Kérjük, hogy csoportos átutalás esetén a képzőintézménynek e-mailben küldjék meg az utalás
bizonylatát, illetve a névsort és a számlázási címeket az azonosítás érdekében.
3. Elméleti ismeretek elsajátítása
A sikeres befizetésről e-mailben értesítést kap, amely alapján eléri az e-tananyagot. Az e-tananyag elsajátítását követően a „Számonkérés” gombra kattintva otthon végezheti el a tíz kérdésből álló tesztet. Az elméleti ismeretek elsajátítása akkor eredményes, ha a teszt tíz kérdéséből legalább hatra helyes választ ad.
4. Gyakorlati képzés
A gyakorlati képzésen való részvétel feltétele az e-tananyag eredményes teljesítése. A gyakorlati képzésről távollét nem engedélyezhető.
5. Vizsga
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A vizsga akkor eredményes, ha mind a szóbeli,
mind a gyakorlati vizsgarészből külön-külön legalább 51%-ot ért el. A vizsgát eredményesen teljesítők részére „tanúsítvány” kerül kiállításra.
6. Öltözet, felszerelés
A gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálati feladatait is ellátja, a valósághű gyakorlás érdekében. A kiegészítő eszközöket a képző intézmény biztosítja.
A továbbképzés időpontjai:
2019. február 18–19.
Gyakorlati képzés időpontja: 2019. február 18.
Vizsga:
2019. február 19.
Helyszín: Művelődési Ház Fadd, Béke utca 1.
Kérem, jelen értesítés kézhezvételét követően munkáltatójával az időpontot egyeztesse, és munkavégzését úgy irányítsa, hogy a beosztásnak megfelelően tudjon a képzésen, vizsgán részt venni!
Dr. Király István
titkár
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Az állami vadászjegyek érvényesítése 2019-ben

FONTOS VÁLTOZÁS A 2019-ES ÉVRE!
A 2019/2020. vadászati évre szóló állami vadászjegyek érvényesítése
2019. FEBRUÁR 1-től lehetséges.
Január hónapban irodánkban
nem lehetséges vadászjegyet érvényesíteni, kiváltani!
A vadászjegyek érvényességét legkésőbb 2019. február 28-ig meg kell hosszabbítani.
Érvényes vadászjegy nélkül vadászlőfegyvert tartani nem lehet. Az Országos Rendőr-főkapitányság értesítése alapján, amennyiben a rendőrségi ellenőrzések során a vadász érvényes vadászjeggyel nem
rendelkezik, lőfegyvertartási engedélyét bevonják, annak minden következményével.
A csoportos érvényesítés időpontjáról a vadásztársaságok vezetői értesítést kapnak.

Kérjük, hozza magával a következőket:
állami vadászjegyét és az érvényesítés összegét
Az 1949. december 31. előtt született vadászoknak nem kell kamarai tagdíjat fizetniük.
Mint a korábbi években, 2019. évben is lehetőség lesz 3 városban érvényesíteni a vadászjegyeket.

A helyszínek és a dátumok a következők:
Paks, Dunamenti Zrt., Rákóczi u. 5–7. – 2019. február 12.
Tamási, Gyulaj Zrt., Szabadság u. 27. – 2019. február 14.
Dombóvár, Dombóvári Rendőrkapitányság aulája, Dombó P. u. 10. – 2019. február 21.

A fenti időpontokban a kamara székhelyén, Szekszárdon az ügyintézés szünetel!
Az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete székhelyén a vadászjegyek érvényesítése
hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 14:30 óráig lehetséges.
Pénteken a szekszárdi iroda 8:00 órától 11:00 óráig tart nyitva,
ezen a napon a vadászjegy-értékesítés szünetel.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban
Marsainé Szabó Mónika (06-30/983-9150) és
Pápai Károlyné (06-30/414-6345) ügyintézők hívhatók.

Az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete irodája

2018. december 27-én és 28-án zárva tart!
Ezen a napon az ügyintézés szünetel!

