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Farkas Dénes, vagy ahogy mindenki ismerte „Dini 
bácsi” szakmai pályáját több mint 50 éve kezdte.

Tengelicen született 1937-ben. Itt végezte az általá-
nos iskolai tanulmányait, majd a budapesti Fasori 
Evangélikus Gimnázium tanulója volt annak meg-
szűnéséig, ezután Szekszárdon a Garay János Gim-
náziumban folytatta tanulmányait, itt érettségizett. 
1957–62 között a budapesti kertészeti főiskola tanít-
ványa volt, ahol mezőgazdasági mérnöki végzett-
séget szerzett. Tanulmányait később levelező úton 
is folytatta a soproni erdészeti főiskolán. 

Gyakornoki éveit a Szekszárdi Állami Gazdaság-
ban töltötte, ezután a Tolna Megyei Tanács Me-
zőgazdasági Osztályán dolgozott. Ezt követően a 
vadgazdálkodás iránti elkötelezettsége pályamó-
dosításra késztette, így lett 1962-ben a Tolna Me-
gyei Vadászszövetség fővadásza. 1972-ben az ak-
kor létrehozott fácánkerti vadvédelmi állomáson 
kezdett el dolgozni vadbiológusként. Innen ment 
nyugdíjba. Közben a Tengelici Vadásztársaság va-
dászmestere volt 25 éven át. Az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet megyei szervezetének veze-
tőségi tagja annak megalakulásától, majd az Or-
szágos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Te-
rületi Szervezetének Vadvédelmi és Vadgazdálko-
dási Bizottságának létrehozásakor annak elnöké-
nek választották be, melynek haláláig aktív tagja 
maradt. Közel 20 évig tagja volt a Megyei Trófea-
bíráló Bizottságnak. Alapító tagja volt a Magyar 
őzért szakmai műhelynek. Szakmája a hivatása 
és a hobbija is volt. Élete során közel 100 szakmai 
írása jelent meg országos vadászati folyóiratok-
ban (Nimród, Vadászlap) vadászati és vadgazdál-
kodási témában. Nevéhez fűződik szerkesztő-író-
ként a 2001-ben megjelent Millenniumi Vadászati 
Almanach. Ezt követően sorban adta ki könyveit: 
Nézd és lásd! Kézikönyv az őzről (2004.), mely 3 ki-
adást ért meg ez idáig, majd társszerzője és szer-
kesztője volt a Tengelic története című könyvnek. 
2012-ben megírta a Tengelici vadásztársaság tör-
ténete című könyvet. 2014-ben egy kötetben ösz-
szefoglalta saját családjának a történetét. 2018-
ban adták ki utolsó szakmai könyvét, mely címe 
Az őzállomány gondozása. 2019-ben megjelent 
utolsó írása életének emlékeit idézi fel Szerettem 
vadászni címmel.

Szakmai munkáját a vadászati közösség több al-
kalommal is elismerte, rangos kitüntetésekkel:

■  Nimród érem (1972.)
■  Vad-és természetvédelmi Alapítvány emlék-

érem és díszoklevél (1998.)
■  Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme 

(2002.)

■  Magyar Vadászatért Érdemérem (2005.)
■  Arany fácán-toll irodalmi nagydíj (2013.)

Farkas Dénes egész élete a vadászközösség, de 
elsősorban a vad szolgálatáról, az értékek meg-
őrzéséről, megismertetéséről, tovább éltetéséről 
szólt. Tette, ezt mindig csendben, kérkedés nél-
kül, hiszen ő ilyen volt. Vadászati pályafutása kö-
zel hét évtizedre tekint vissza. A vadról, különös-
képpen az őzről, mindig áhítattal átitatott tisztelet-
tel beszélt. A vele folytatott minden egyes beszél-
getés egy-egy vadászattörténeti időutazás volt. 
Ahogy szűk körben egymás között szoktuk emle-
getni, „Dini bácsi egy élő történelemkönyv”. Saj-
nos ez a könyv 2019. november 17-én végleg be-
csukódott. Nagyon fognak hiányozni ezek a be-
szélgetések. 

Dini bácsival a vadásztársadalom egy olyan 
embert vesztett el, aki még a mai napig a legna-
gyobbra tartotta azon értékeket, amelyek mára 
már sokszor megkoptak: a becsület, a tisztesség 
és az önzetlenség.

Nyugodj békében, Dini bácsi!

OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete

FARKAS DÉNES (1937–2019)
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Az Országos Magyar Vadászkamara (a további-
akban: Vadászkamara) Elnöksége döntött arról, 
hogy a vadászjegyek formai megjelenése kap-
csán áttér a régóta igényként megfogalmazott, 
személyi okmányok méretével és kialakításával 
azonos vadászjegyre, az úgynevezett „plasztik” 
kártyákra, valamint lehetővé teszi a vadászjegyek 
sorban állás nélküli, otthonról történő online kivál-
tási lehetőségét. Döntés született arról is, hogy a 
magyar vadászoknak nem kerülhet többletdíjba, 
költségbe a kártyák kiállítása és legyártása, azo-
kat a Vadászkamara költségvetéséből kell finan-
szírozni. 

Fentiek miatt a Vadászkamara ügyviteli és tag-
nyilvántartó szoftverét szükséges volt 2020. évre vo-
natkozóan lecserélni. A szoftver megújítására, va-
lamint arra tekintettel, hogy a jövő év folyamán 
(várhatóan 2020. utolsó hónapjaiban) zökkenő-
mentesen és díjmentesen cserélhetőek legyenek a 
vadászjegyek, minden vadásznak adatot szüksé-
ges egyeztetnie a Vadászkamara illetékes Terüle-
ti Szervezeténél. Annak érdekében, hogy az adat-
egyeztetés a legkevesebb utánajárással megvaló-
sítható legyen, ezt a munkát a vadászjegyek éven-
ként esedékes érvényesítéséhez igazította a Va-
dászkamara, azért, hogy elegendő legyen egy-
szer felkeresni az illetékes Területi Szervezetet.

A vadászjegyek 2020. január 1-től esedékes ér-
vényesítésénél (váltásánál) tehát arra kell figye-
lemmel lenni, hogy a Vadászkamara honlapján, a 
www.omvk.hu oldalon, 2019. december 31-ig köz-
zétett adategyeztetési lapot kinyomtatva és kitölt-
ve, aláírva hozza magával a vadász. Ha ezt nem 
teszi, úgy a Területi Szervezetnél a vadászjegy ér-
vényesítés során természetesen kitöltheti és alá-
írhatja az adategyeztetési lapot.

FONTOS!!!
Megbízott személyen keresztüli jegyváltásnál arra 

kell figyelemmel lenni, hogy a honlapról a két ta-
núval ellátott formanyomtatványt kell kinyomtat-
ni és a tanúk adataival és aláírásával együtt kell 
a Területi Szervezetnek átadni.

Ezt követően a vadászjegyváltás a szokásos mó-
don zajlik, még papír alapú vadászjegy érvénye-
sítésével zárul. A 2020. év folyamán a jogszabályi 
változások és a gyártási munkálatok figyelembe-
vételével a papír alapú vadászjegyek cseréjére is 
sor kerül, valamint az ütemezés szerint 2021. évtől 
kezdődően lehetőség lesz a vadászjegyek otthon-
ról történő, online érvényesítésére is.

Vadászjegyváltással kapcsolatos 
fontos tudnivalók:

Vadászjegyváltás 2020/21. vadászati évre:
- 2020. január 2-től 2020. február 28-ig
- adategyeztetési lap leadása (megbízott sze-

mély esetén tanúkkal!)
- biztosítás kötése esetén nyilatkozatok leadása
- hagyományos papír alapú vadászjegy érvénye-

sítése

FONTOS!!!
Adategyeztetési lap 

hiányában 
vadászjegyváltásra 

nincs mód!

Az új típusú vadászjegyek kiadása 
(„plasztik” kártya), régiek cseréje:
- 2020. december 31-ig
- a vadásznak ezzel további teendője nincs, az 

adategyeztetés alapján postázzuk a vadászje-
gyet

- az ezzel járó költségeket a Vadászkamara finan-
szírozza

Online vadászjegyváltás lehetősége:
- 2021. január 1-től

Kérjük a Kedves Vadásztársak szíves megérté-
sét és türelmét, valamint, hogy lehetőség szerint 
előre kitöltött adategyeztetési lappal érkezzenek, 
ezzel gyorsítják a munkát és jelentősen csökken-
tik a várakozási időt. A vadászjegyváltás idősza-
káig és annak időtartama alatt Vadásztársaink a 
www.omvk.hu honlapon és Területi Szervezetein-
ken keresztül folyamatosan tájékozódhatnak a va-
dászjegyváltás menetéről.

Fentiekkel kapcsolatosan tájékoztatjuk tisztelt 
ügyfeleinket, hogy a vadászjegyérvényesítés és 
-kiváltás megváltozott informatikai háttere miatt 
(megfelelő sávszélességű internet), valamint a 
plasztikkártyák bevezetésével járó adategyezte-
tés miatt a 2020-as évben vadászjegyet váltani 
csak az irodánkban lehetséges. 

Tudnivalók a 2020/21. évre vonatkozó 
vadászjegyváltással kapcsolatban
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Magyarországon az idei évben is 2019. október 5. és 
október 13. között zajlik a rókák őszi veszettség elle-
ni vakcinázása az ország déli és keleti megyéiben. 
Tolna megyében az immunizálás október 9. és ok-
tóber 13. között lesz végrehajtva. Az érintett térsé-
gekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el az illeté-
kes járási főállatorvos. A csalétekszórás a lakott, be-
épített területeket nem érinti.

A vakcinázási programra a betegség megelőzése ér-
dekében van szükség, a veszettség ugyanis a vadon 
élő és a házi emlősállatokra egyaránt veszélyt jelent. 
Háziállataink közül a kutyák veszettség elleni védőol-
tása kötelező, a macskák esetében pedig ajánlott.

Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétke-
ket kisrepülőgépekről juttatják ki a kezelendő terüle-
tekre, ami azonban a lakott, sűrűn beépített öveze-
teket nem érinti majd. A programba bevont terüle-
tek térképes, valamint megyei bontású listája elér-
hető a Nébih weboldalán.(https://portal.nebih.gov.
hu/-/oktoberben-ismet-sor-kerul-a-veszettseg-elleni-
rokavakcinazasra)

A veszettség fő fenntartói a vörös rókák, melyek 
hazai állománya mintegy hetvenötezer egyedre be-
csülhető. Az immunizálási program eredményessé-
gét a Nébih ellenőrzi a kilőtt rókák laboratóriumi vizs-
gálatával. Az előző évek eredményei azt mutatják, 
hogy a vakcinázott területeken a rókák mintegy há-
romnegyede felvette a vakcina tartalmú csalétket. 

A veszettség hazánkban, éppen a vakcinázási prog-
ramnak köszönhetően, mára nagyon ritkán fordul 
elő. Emberi megbetegedésre pedig már huszonöt 
éve nem került sor.

A veszettségről további hasznos információk olvas-
hatók http://www.veszettsegmentesites.hu/ honlapon.

Az országos főállatorvos 2/2019-es 
határozata az afrikai sertéspestis (ASP) 

magyarországi felszámolására 
vonatkozó mentesítési terve

Július végén jelent meg az országos főállatorvos 
2/2019-es határozata az afrikai sertéspestis magyar-
országi felszámolására vonatkozó mentesítési tervé-
ről. A dokumentum részletesen tartalmazza az érin-
tett szereplők (például vadászok, állattartók, állat-
orvosok) teendőit, egyúttal hatályon kívül helyezi a 
témára vonatkozó korábbi, 3/2018-as főállatorvosi 
határozatot. Az Agrárminisztérium és az állategész-
ségügyi szakemberek célja továbbra is a vadállo-
mányt érintő járvány terjedésének megfékezése, 
valamint a házisertés-állomány megóvása.

Az új mentesítési terv kiadására és az egyes intéz-
kedések felülvizsgálatára a járványhelyzetben bekö-
vetkezett változások, valamint az Európai Bizottság-
tól az európai járványhelyzet és tapasztalatok alap-
ján érkezett javaslatok miatt volt szükség.

A határozat részletesen tartalmazza a szigorúan 
korlátozott, a fertőzött, valamint a magas, a köze-

Rókák őszi veszettség elleni immunizálási kampánya
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pes és az alacsony kockázatú területekre vonatko-
zó információkat, például azok alapvető jellemzőit, 
meghatározásuk és elrendelésük menetét. A doku-
mentum területtípusonként összefoglalja az egyes 
feladatokhoz kapcsolódó előírásokat is. Rendelke-
zik többek között a vadászatról, az elhullott vaddisz-
nók bejelentéséről és szervezett kereséséről, a vad-
disznóállomány gyérítéséről, és az állat- és termék-
forgalmazás szabályairól.

A mentesítési tervben számos külön részletszabály-
zat is olvasható, például az elhullott vaddisznókból 
történő rendszeres mintaküldésre vonatkozóan, de 
az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentő-
ségű általános járványvédelmi követelményeket is 
megtalálják az érintettek. A határozat rendelkezik to-
vábbá a vadgazdálkodási egységek kockázati be-
sorolásáról, melynek naprakész listája a Nébih hon-
lapján érhető el letölthető és kereshető formában 
(https://portal.nebih.gov.hu/asp-mentesitesi-terv).

Az afrikai sertéspestissel kapcsolatos naprakész 
hasznos információk a https://portal.nebih.gov.hu/
hu/afrikai-sertespestis honlapon érhetők el.

Tolna megye a 2/2019-es OFÁ határozat alap-
ján alacsony kockázatú területnek minősül. Ha a 
vadászatra jogosult területén vaddisznóban az 
ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban kife-
jezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése 
a testnyílásokból) tapasztal, akkor diagnosztikai 
célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egye-
deket, és a tapasztalt klinikai tüneteket haladék-
talanul jelentenie kell, továbbá a vadászatra jo-
gosult az élelmiszerlánc-felügyeleti törvény 18. § 
(1) és (2) bekezdésében foglalt bejelentési köte-
lezettségük teljesítése során kötelesek bejelente-
ni minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót 

az elelmiszerlanc@tolna.gov.hu e-mail címre. A be-
jelentést a hulla észleléstől számított 24 órán belül 
kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fel-
lelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a hely-
szín részletes leírását. Az Állategészségügyi Ható-
ság a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznókból min-
tát vesz ASP kimutatása céljából.

A 2018. évi fertőződés óta Magyarország 7 me-
gyéje érintett vaddisznó kapcsán ASP-vel. (Heves, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest)

Fontos, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem 
veszélyes! A jelentőségét az a gazdasági kártétel ad-
ja, ami egyrészt a megbetegedett állományok le-
öléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból 
adódik. Éppen ezért a legfontosabb továbbra is a 
járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének 
megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az 

állattartók részéről a járványvédelmi előírások ma-
radéktalan betartása.

A betegség nem csak természetes úton, hanem 
illegális sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal és 
fertőzött húst tartalmazó élelmiszerekkel is gyor-
san tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden ál-
lattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatar-
tásra a járvány házi sertésekre történő továbbter-
jedésének megakadályozása érdekben! A serté-
seket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmi-
szerhulladékkal („moslékkal”) tilos takarmányoz-
ni! Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen 
lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tünete-
ket észlel, vagy elhullott vaddisznót talál, 24 órán 
belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot. 
(elelmiszerlanc@tolna.gov.hu telefon: 0674/529-
080, 0630/560-7405)

https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis
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Az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi 
(biológiai, biztonsági) követelmények a kockázati kategóriára tekintet nélkül 

az egész országra vonatkozó előírások a 2/2019-es OFÁ határozat alapján

Követelmény A sertésállományok melyik kategóriájában 
kötelező, illetve ajánlott 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészség-
ügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK ren-
deletben, illetve a klasszikus sertéspestis elleni védekezés-
ről szóló 75/2002. (VIII.16.) FVM rendeletben foglalt, az ál-
lati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (mos-
lék) etetésére vonatkozó tilalom következetes betartása 

Minden kategória esetében kötelező 

A hullák és egyéb állati eredetű melléktermékeknek a 
1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő keze-
lése és ártalmatlanítása 

Minden kategória esetében kötelező 

Az állomány egyedeinek az ASP-re fogékony egyéb ál-
latokkal való érintkezésének megakadályozása (zárt tar-
tás olyan módon, amely megakadályozza más háziser-
tés ekkel vagy vaddisznókkal való közvetlen vagy közve-
tett érintkezést) 

Minden kategória esetében kötelező 

Kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével, to-
vábbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely 
részével való érintkezés megakadályozása 

Minden kategória esetében kötelező 

Sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlení-
tés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és 
védőlábbeli felvétele után lehet 

Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú 
árutermelő állományok esetében ajánlott. Vadászatnál 
vagy más sertéstartó helyen használt öltözéket és lábbe-
lit azonban a kislétszámú állományok esetében is le kell 
cserélni! 

A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az 
erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egy-
szer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele 
után szabad 

Minden kategória esetében kötelező 

dr. Jakab Zsigmond
főosztályvezető, megyei főállatorvos

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

ASP járványügyi képzés 
vadászok számára
http://edu.nebih.gov.hu/

itt az alábbi helyre kell kattintani:

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 2019.09.20-21-én Lébényben megrendezésre került Or-
szágos Vizsla Főverseny CACT Dunántúli Regionális Elő-
döntőre a Tolna Megyei Vadászkamara két kutyát dele-
gált (Stein Krisztiánt drótos német vizslájával, illetve Kreszl 
Zsoltot szintén drótszőrű német vizslájával.)

2019.09.20-án pénteken már elkezdődtek a munkák, 
elsőként a róka-akadály volt a feladat, ami önmagában 
elég rossz ómennek számít, amit az is bizonyít, hogy az 
előttünk lévő kutyák közül hárman nulláztak, ezzel pe-
dig kiestek, de hála a jól felkészült kutyáinknak és ve-
zetőiknek, nekünk sikerült továbbjutni a következő fel-
adatokra, melyeket kiválóan teljesített mindkét Tolna 
megyei kutya.

A szombati napon, szintén kiváló munkákkal sikerült be-
gyűjteni a négyes osztályzatokat, ami abban nyilvánult 
meg, hogy mindkét kutyát különdíjjal jutalmazták és to-
vábbjutott a Soponyai Főversenyre.

Legjobb vezetékmunka a vércsapán, és legjobb vízi mun-
ka különdíj: Stein Krisztián

Kreszl Zsolt az erdei vonszalék kidolgozásáért csillagos 
osztályzatot kapott.

Eredmények:

Kreszl Zsolt III. helyezett (továbbjutott a főversenyre)
Stein Krisztián VI. helyezett (továbbjutott a főversenyre)

Az elődöntőre összesen 16 kutya nevezett, így kimagas-
lónak mondhatjuk a fiúk eredményét, hiszen 6 kutya nem 
tudta befejezni a versenyt, mert valamelyik feladatnál 
nullás osztályzatot kaptak, ami automatikusan kizárást 
von maga után.

Gratulálunk a remek eredményhez, amivel öregbítet-
ték Tolna megye kutyás hírnevét!

Kutyás üdvözlettel:
Záborszki Zoltán

Tolna Megyei Vadászkamara 
Vadászkutya Szakbizottság elnöke

Lébényben megrendezésre került az Országos Vizsla Főverseny 
CACT Dunántúli Regionális Elődöntője
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A 2019.10.12-13-án megrendezésre került soponyai fő-
versenyen Stein Krisztián és Kreszl Zsolt képviselte Tol-
na megyét. A rendezvényen 16 kutya vett részt. A Tol-
na megyei kutyák remekül helytálltak és remekül me-
neteltek a dobogó felé, hiszen a munkák során három 
kutya is kiesett a versenyből.

A következő eredmények születtek:

Kreszl Zsolt III. helyezett 356,5 pont I. díj 1/C
 Stein Krisztián  IV. helyezett 354,5 pont I. díj 1/D 

és legjobb vízi munka különdíj

Gratulálunk a remek eredményekhez!
Kutyás üdvözlettel:

Záborszki Zoltán
Tolna Megyei Vadászkamara Kynológiai Szakbizottság elnöke

Tolna megyei sikerek a főversenyen

Kutya neve Fajtája Vezetője Pontszám Minősítés CACT

Csipkéskúti Czókmók rszmv Ladányi Zoltán 375 I/A CACT

Erdőgyöngye 
Vadász Alfréd rszmv Hári Csaba 374 I/B Res. CACT

Jorka vom Kellerwald dsznv Kreszl Zsolt 356,5 I/C

Dunaegyházi Vadász 
Gubanc dsznv Stein Krisztián 354,5 I/D

Fülöpi Fürjész Adria rsznv Farkas Tamás 349 I/E

KS Kappahegyi 
Berkenye rsznv Oberna András 343 I/F

Heiko Vom Moosbach rsznv Kapronczai 
Réka 336 I/G

Dix vom Kárpáthegyi 
Vadász dsznv Kovács János 347 II/A

Tenkesvölgyi 
Cserkelő Avar rszmv Döcsakovszky Péter 320 II/B

Hód-Seregi Vadászó 
Alkony rsznv Kárpáti Péter Gábor 320 III/A

FülöpiFürjész Artus rsznv Gombai Csaba 312,5 III/B

Baja-Bem Utcai Muk rsznv Somogyi László 304 III/C

Barth Z Romanova 
Chovu kmünst Geiger Kálmán 276 III/D

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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A Tolna Megyei Vadászkamara 2019.10.20-án – immár má-
sodik alkalommal – rendezte meg a VAV versenyt. A ren-
dezvény Kapospulán került megrendezésre.

A reggeli megnyitón Dr. Király István, a Vadászkama-
ra titkára köszöntötte a résztvevőket, illetve a Gazda Va-
dásztársaság elnöke, Bíró Tamás tájékoztatta a megjelen-
teket a területi adottságokról, legvégül pedig Nyírő Ta-
más „Indulás a vadászatra!” címmel, kürtszóval tette tel-
jessé a megnyitót.

Az első feladatok között a fegyelmi gyakorlatok, a stand-
hajtás lövésre, illetve vadesésre, a behívhatóság és a meg-
állíthatóság szerepelt. A standhajtásánál kiemelten fontos 
volt, hogy a kutya helyben maradjon.

Ezután a mezei keresés következett. Élő fogoly lett kihe-
lyezve a területen. A cél az volt, hogy ne maradjon lekere-
setlen terület, illetve stabil vadállásból a kutya vezetőjének 
kellett kelteni a vadat, majd lövés következett – természe-
tesen nem a vadra, csak a levegőbe –, a kutyának fekve 
vagy helyben kellett maradnia. Sokan értetlenül nézték, 
ahogy kutyájuk a lövésre elszáguldott és nem is reagált a 
behívást jelző sípszóra. Mivel hozzá vannak szokva a tár-
sas vadászatokon a kutyák a lövésre leeső vadra, valamint 
arra, hogy azonnal hozhatják, így nem értették, hogy mi-
ért nem esik le a vad. Mivel a kutyáknak csak parancsra 
lehet hozni a vadat, ennél a feladatnál sokan nulláztak.

Ezt követően a vonszalékok kerültek terítékre, ahol minden 
kutya kiválóan teljesített. A feladatok sora a mélyvízi elhozás-
sal zárult, ahol a kutyák szintén kiválóan vették az akadályt.

A VAV verseny bírói Záborszki Zoltán és Bíró Tamás telje-
sítménybírók voltak.

A rendezvény lezárásaképpen közös vacsorán vettek 
részt a versenyzők és a bírók.

Köszönjük a támogatást a Tolna Megyei Vadászkama-
rának, valamint a Gazda Vadásztársaságnak. Nélkülük ez 
a rendezvény nem jöhetett volna létre.

Nagy örömömre szolgált, hogy az idei évben már nőtt 
a résztvevők létszáma.

Nevező vadászatra jogosultak
1. Németkéri Vadásztársaság: 3 kutya
2. Paks-Cseresznyési Vadász és Természetvédő Egyesü-

let: 2 kutya
3. Tamási Széchenyi Vadásztársaság: 3 kutya
4. Gazda Vadásztársaság: 2 kutya

Eredmények
I.  helyezett: Drótszőrű német vizsla Szittya (szuka) és veze-

tője: Mukli László 190 pont
II.  helyezett: Rövidszőrű német vizsla Saci (szuka) és veze-

tője: Csik Anikó 162 pont
III.  helyezett: Drótszőrű német vizsla Doki (kan) és vezető-

je: Fekete Viktor 158 pont

A Vándorkupát összesítésben a Tamási Vadásztársa-
ság nyerte 449 ponttal, második helyezett a Németkéri 
Vadásztársaság 436 ponttal, illetve harmadik helyezett 
a Paks-Cseresznyési Vadász és Természetvédő Egyesület 
lett 297 ponttal.

Gratulálunk a résztvevőknek a szép munkákhoz, az el-
ért helyezésekhez, valamint a sportszerű kutyavezetéshez.

2020-ban a rendezvény házigazdája a Tamási Szé-
chenyi Vadásztársaság lesz. Reméljük, hogy találkozunk 
2020-ban, Tamásiban!

Vadászkutyás üdvözlettel:
Záborszki Zoltán

OMVK Tolna Megyei Vadászkamara 
Vadászkutya Szakbizottság elnöke

VAV verseny vizslák részére
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A Magyar Honvédség 120 órás területvédelmi tartalékos 
alapfelkészítést indít Tolna megyében, katonai előképzett-
séggel nem rendelkezők részére. 
Célja az állampolgárok felkészítése a településhez, a járáshoz, 
illetve a megyéhez kötődő honvédelmi feladatokra.

A felkészítés tananyaga 10 modulra tagozódik, melyek 
egyben (20 nap) vagy modulonként felosztva több idő-
pontban is teljesíthetők (általános katonai ismeretek, első-
segély, önvédelem, fegyverismeret, lőelmélet, lőgyakor-
lat). Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul.

Az elméleti és gyakorlati felkészítés helye: Medina Lak-
tanya tantermei és külső helyszínei (nagyobb létszám ese-
tén a járásközpontok kijelölt objektumai).

A 20 napos felkészítést minimum 20 fővel indítjuk, a mo-
dulokat hétfőtől – péntekig, 07:00 – 15:00 óra között, na-
pi 8 órában tartjuk. 

Az első „alapozó” hét teljesítése után a fennmaradó 
modulok felosztva, későbbi időpontban is elvégezhetők, 
nagyszámú igény esetén hétvégi felkészítés is tervezhető.

Jelentkezési határidő: a tanfolyam/modul kezdőnapját 
megelőző hónap első munkanapja
Feltétele: meglévő „Önkéntes Területvédelmi Tartalékos” 
jogviszony 1

Az alapfelkészítés teljesítése szükséges:
- MH ösztöndíj kifizetéséhez (a felsőoktatási-, valamint 

szakképzésben résztvevő tanulók és a Magyar Honvéd-
ség által kötött ösztöndíjszerződés alapján) 

- tartalékos tiszti, altiszti tanfolyamra jelentkezéshez

A felkészítés díjmentes, a képzés időtartama 
munkaviszonynak számít! 

A vonatkozó szabályzók szerint a bruttó illetményeket adó és já-
rulékfizetési kötelezettség terheli, melyet a munkáltató (MH) le-
von, valamint megfizet.

Az alapfelkészítés, további képzések, gyakorlatok vagy 
tényleges szolgálat idejére
a tartalékos jogviszonyból adódóan a résztvevő jogosult:
- fizetésre: minimum bruttó 211.850 Ft/hónap (szakaszve-

zető beosztásban, időarányosan, következő hónap 2. 
munkanapján utalva)

- térítésmentes ruházati ellátásra (gyakorló ruházat)
- ingyenes élelmezési ellátásra 
- napi utazási költségtérítésre a lakóhelytől (volán 86%, 

saját gépjármű 15 Ft/km, utólag elszámolva és utalva) 
vagy térítésmentes laktanyai elhelyezésre (távollakók 
részére)

További juttatások a jogviszony fenntartása alatt:
-  szerződéskötési díj: bruttó 33.450 Ft   

(az aláírást követő 4. hónap 5. napjáig utalva)
- rendelkezésre állási díj: bruttó 149.000 Ft 

(a mindenkori minimálbér 100%-a, első alkalommal az 
aláírást követő 14. hónap utolsó napjáig, utána éven-
te a következő 12. hónap utolsó napjáig utalva, évi egy 
alkalommal)

- tanulmányi ösztöndíj: bruttó 40.140 Ft-tól 66.900 Ft-ig 
(igazolt félévenként utólag, további katonai képzések-
től függően) 

Alapfelkészítés alóli mentesség:
Ha a jelentkező korábban teljesített katonai szolgálatot 
(sor ~, szerződéses ~, hivatásos ~) kérelmére az alapfelké-
szítés alól részben, vagy teljes mértékben mentesíthető. 

A tartalékos jogviszonyból adódóan gyakorlat, további 
képzés vagy tényleges szolgálat idejére a fenti juttatások-
ra az alapfelkészítés alól mentesített tartalékos is jogosult!

Előmenetel:
A beosztáshoz előírt feltételek megléte esetén (altiszt – 
érettségi; tiszt – diploma) katonai előképzettséggel, vagy 
a tartalékos altiszt / tisztképzés sikeres teljesítésével ma-
gasabb beosztás pályázható. Legkisebb alapilletmény ál-
lománykategóriánként:

Állománykategória Rendfokozat Bruttó alapilletmény 
/hónap

legénységi szakaszvezető 211.850,-
altiszt őrmester 265.370,- 
tiszt hadnagy 314.430,-

Munkáltatói kompenzáció:
A munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója tény-
leges katonai szolgálatteljesítése időtartamára, valamint 
az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartam-
ára kompenzációra jogosult, melynek mértéke a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy 
éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számí-
tott napi összeg.

Megállapodás alapján a kompenzáció teljes összegére 
jogosult, ha munkavállalója önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatá-
rozott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behí-
vás átütemezését. Az összeg 50%-ára jogosult a munkálta-
tó, ha a vállalt feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti.

Jelentkezés:
A megyei toborzóirodában, jelentkezési lap kitöltésével és 
leadásával.

10. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA
Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 27–31.
Telefon: 06 (74) 512-289; 06 (74) 415-333
E-mail: tolna.toborzo@mil.hu

Az önkéntes területvédelmi tartalékos jogviszony feltételei:
- életkor: betöltött 18. életévtől – a mindenkori felső 

nyugdíjkorhatárig 
- Magyar állampolgárság (lehet kettős állampolgárság 

is), magyarországi bejelentett lakhely
- büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány ingyenesen 

megkérhető), cselekvőképesség
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- saját háziorvos által megállapított egészségügyi  

alkalmasság 
- pszichológiai alkalmasság2  (megyeszékhelyen kijelölt 

pszichológus végzi) 

Az orvosi vizsgálatok költségét csak a Toborzó Irodán  
leadott, a háziorvos és pszichológus által 

kiállított átutalásos számla, és az Ön által kitöltött 
Jelentkezési Lap alapján fizetjük meg!

Fizikai felmérés nincs, 
férfiak és nők is jelentkezhetnek!

1 3 hónap próbaidő kikötésével határozott idejű szerződés 2 vagy 
5 évre (meghosszabbítható)

2 a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszer-
zésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és 
vizsgálatáról szóló 22/1991. NM rendelet szerinti, II. alkalmassági 
csoportra vonatkozó vizsgálat

Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés, jogviszony tájékoztató
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A Tolna Megyei Vadászkamara 2019.09.14-én VAV vizs-
gafelkészítőt, 2019.09.15-én pedig VAV vizsgát rendezett 
Németkéren. A felkészítőn összesen 12 kutya vett részt, 
akik a vizsgán is bemutatták az általuk megszerzett tudást.

A felkészítő remek hangulatban zajlott, mindenki lehe-
tőséget kapott a különböző feladatok gyakorlására, egy-
másnak szurkolva, illetve egymást bíztatva vezették kutyá-
ikat a résztvevők.

Összességében elmondható, hogy a felkészítőnek nagy 
szerepe van, hiszen voltak olyan feladatok, amiket még so-
ha nem gyakoroltak kutyával a vezetők (Pl. vonszalék fek-
tetés és annak kidolgozása), illetve a jó vezetési technikák 
bemutatása is a fő célok között szerepelt. 

A vizsgára mindenki a lehető legfelkészültebben érke-
zett, beleértve a vadászias öltözködést is. Nagy öröm szá-
momra, hogy a kutyáknak több mint a fele már szárma-
zási lappal rendelkezik. A vizsga vezetőbírója Bíró Tamás 
a Fejér Megyei Vadászkutya Szakbizottság elnöke volt, aki 
kimagaslónak találta a vizsgázók felkészültségét, amit az 
általa adott bírálatok is tükröztek, hiszen a 12 jelentkező-
ből mindenki sikeres VAV vizsgával zárta a napot.

Gratulálunk a sikeres vizsgákhoz és a jó eredményekhez!
Kutyás üdvözlettel:

Záborszki Zoltán
Tolna Megyei Vadászkutya Szakbizottság elnöke

Felkészítő vizsga Németkéren

Pusztai István
PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást

vizsgáztatást
belövést
barnítást

távcsőszerelést
agyazást

7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74-459-759

06/30-2588816

Békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
minden vadászkamarai tagunknak!
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Az Országos Magyar Vadászkamara 
Tolna Megyei Területi Szervezetének Kynológiai Szakbizottsága 

apróvadas vadászati alkalmasságivizsga-előkészítő tanfolyamot szervez 
bátaszéki helyszínnel, 2020 tavaszi kezdéssel!
(A VAV vizsga megléte alapfeltétele annak, hogy a vadásztárs vadászkutyával 

részt vehessen társas apróvadvadászaton, amennyiben az eb a 2. évét betöltötte!)

A hat, szombatra tervezett alkalom végén, a kamara vizsgát rendez.
A tanfolyam ingyenes, a gyakorláshoz szükséges vadat a kamara biztosítja.

Kezdés: 2020. március 21. szombat, 8:30 óra
Időpontok: március 28., április 4., április 11., április 18., április 25.

Tervezett vizsga időpontja: 2020. május 9. 
A gyakorlások létszámtól függően 9–12 óráig tartanának.

Találkozás: 7140 Bátaszék, Budai u. 134. Vadászház
Jelentkezés: levélben, vagy e-mailben az alábbi címen: 

Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezete 
7100 Szekszárd, Pollack M. u. 32/B. Fsz. 2.

Telefon: 74/512-224 • E-mail: omvk.tolna@gmail.com
Információ: Kammermann Péter: 06-70/453- 3373

Vadászüdvözlettel: Záborszki Zoltán

Felhívás 


