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Békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
minden vadászkamarai tagunknak!
OMVK Tolna Megyei Területi Szervezet elnöksége

Címlapfotó: Klép Sándor
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Az Országos Magyar Vadászkamara 
Tolna Megyei Területi Szervezete és a 
Tolna Megyei Vadászszövetség 2019-
ben is a vonatkozó törvényeknek és 
hatályos Alapszabályának megfele-
lően működött. Feladatai ellátása so-
rán a központi szervezetek (OMVK és 
OMVV) munkájába is bekapcsolódott 
jogszabály-módosítások esetén javas-
lattételi és véleményezési munkával. 
Országos szinten az állam által ráru-
házott köztestületi feladatai mellett je-
lentősen előtérbe kerültek az érdekvé-
delmi feladatok. 

Közfeladatok

A Kamara elsődleges munkája a ha-
tóság által ráruházott közfeladatok el-
látása. Mint minden évben, így 2019-
ben is fennakadás nélkül végrehaj-
totta a vadászjegyek kiadását és ér-
vényesítését, ezzel egy időben tagjai 
számára biztosította a kedvezményes 
baleset- és felelősségbiztosítást. A me-
gye vadászainak létszáma 2019-ben 
is növekedett, így összesen 2 635 db 
vadászjegyet érvényesítettünk, illet-
ve adtunk ki. 

2019-ben a külföldi bérvadászok ré-
szére kiadott vadászati engedélyek 
száma 1 120 darab volt.

A szervezet másik kiemelt felada-
ta az állami vadászvizsgák bonyolí-
tása. 2019-ben 27 alkalommal szervez-
tünk vadászvizsgát, amelyre összesen 
288 jelentkező volt (pótvizsgákkal és 
kiegészítő vizsgákkal együtt).

Az OMVK és a NéBiH között élet-
ben lévő megállapodás értelmé-
ben a területi szervezetek értéke-
sítik a vadászatra jogosultak felé a 
vadkísérőjegyeket, valamint az ap-
róvadgyűjtő igazolásokat. 

Érdekképviseleti tevékenység

A 2019-es év során szervezetünk a már 
hatályos vadászati jogszabályok terén 
történő eligazodásban nyújtott folya-
matosan segítséget a kamara tagja-
inak és a vadászszövetség tagjainak 
egyaránt.

Kiadvány

A 2019-es év során szervezetünk felka-
rolta az időközben elhunyt Farkas Dé-
nes vadásztársunk utolsó, önéletraj-
zi jellegű, „Szerettem vadászni” című 
könyvének a kiadását és értékesítését.

Hivatásos vadászok

A hivatásos vadászokat érintő, a ren-
dészeti feladatokat ellátó személyek 
ötévente kötelező kiegészítő tovább-
képzését Tolna megyei helyszínnel 
2019. február 18–19-én megszervez-
tük a megye továbbképzéssel érin-
tett hivatásos vadászainak. A kép-
zésen közel 100 fő hivatásos vadász 
vett részt.

Országos Vadgazdálkodási Alap

Az országos szervezet meg nö ve kedett 
bevételeinek egy jelentős részét a 
vadgazdálkodás fejlesztésére létreho-
zott Országos Vadgaz dálkodási Alap 
működtetésére fordította.

A vadgazdálkodási alapból igé-
nyelhető pályázati célok támogatá-
sára a 2019-es évben megyénkben 14 
vadászatra jogosult nyújtott be, össze-
sen 20 pályázatot. A Területi Vadvé-
delmi és Vadgazdálkodási Bizottság 
(TVVB) három pályázat esetében ál-
lapított meg annak formai megfelelő-
ségében hibát, így ezek nem kerültek 
támogatásra. A fennmaradó 17 pá-
lyázatot a TVVB támogathatónak ta-
lálta. A megye összes pályázott össze-
ge a továbbított pályázatok alapján 
9.208.393,- Ft volt. Ez az előző évek pá-
lyázati összegét és a pályázatok szá-
mát illetően is csökkenő tendenciát 
mutat.

Összességében elmondható, hogy 
a vadászkamara feladatai az elmúlt 
évek során, így 2019-ben is gyarapod-
tak, ami elsősorban a vadászati enge-
délyek ügyintézésének és a pályáza-
tok kezelésének (bírálat, ellenőrzés) 
köszönhető.

Bizottságok,  
szakbizottságok tevékenysége 

Etikai Bizottság

2019-ben az Etikai Bizottságnál össze-
sen három eljárást kezdeményeztek. 
A három ügyből kettő fellebbezési el-
járások, illetve új eljárások miatt jelen-
leg is folyamatban van, egy ügy pe-
dig, az ügyet érintő más hatóság eljá-
rása miatt felfüggesztésre került.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság az elmúlt évben 
is ügyrendjének megfelelően tartotta 
üléseit és végezte munkáját.

Legfontosabb feladata a Kamara 
Küldöttközgyűlése és az Elnökség ál-
tal hozott határozatok végrehajtásá-
nak ellenőrzése, a pénzügyi beszá-
moló, a pénzügyi terv és költségve-
tés véleményezése, valamint az éves 
gazdálkodás felügyelete és ellenőr-
zése.

Fentiek mellett a Felügyelőbizottság 
hatáskörébe tartozik a vadgazdálko-
dási alapból kiírt pályázatok ellenőr-
zése is, amelyekre a 2019-es évben 
már sor került. A bizottság tagjai, a 
szervezet titkárával közösen a 2017-
ben nyertes és elszámolt összes pá-
lyázatot ellenőrizték. Az ellenőrzések 
során a pályázatok megvalósításá-
ban számottevő hibákat nem találtak.

Területi Vadvédelmi és 
Vadgazdálkodási Bizottság 

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

Ezen túlmenően a 2019-es évben 
is az egyik legfontosabb feladat az 
Országos Vadgazdálkodási Alappal 
kapcsolatos előkészítő munkák voltak, 
elsősorban véleményezés és javaslat-
tétel. Ezt követően pedig a megye va-
dászatra jogosultjaitól beérkezett pá-
lyázatok előzetes bírálata, majd azok-
nak a megyei szervezet elnöksége elé 
terjesztése történt meg, az „Országos 
Vadgazdálkodási Alap” résznél ismer-
tetettek szerint.

Vadászkutya Szakbizottság

Az évek során jól beváltak a VAV-ra 
való felkészítő rendezvények. 2019-
ben 3 helyen került megszervezésre 
a megyében Vadászati Alkalmassá-
gi Vizsga, amelyeken összesen 13 ku-
tya vett részt. Ez sajnos jelentős csök-
kenés a 2018-as évhez képest, amikor 
32 kutya vizsgázott.

2019. október 19-én a Gazda Vt. tá-
mogatásával közösen megrendezés-
re került a megyei VAV-verseny, ame-
lyen 11 kutya vett részt.

Együttműködés 

A kamara érdekképviseleti munkájá-
nak eredményes végzéséhez rendsze-
res kapcsolatot kell fenntartani a vad-
gazdálkodási és vadászati szerveze-

Beszámoló a megyei érdekképviseletek 2019. évi tevékenységéről
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tekkel, valamint a szakmánkat érintő 
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 segít-
séget kapunk az orvvadászat vissza-
szorítása, a területek ellenőrzése ér-
dekében is a hatóságtól.

A 2019-es évben a kamara kezde-
ményezésére, a Tolna Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottságban (TMBB) 
alakított munkacsoporttal megkezd-
tük a megye teljes közútszakaszá-
ra vonatkozóan a vadveszélyes he-
lyek feltérképezését. A megye tel-
jes közúthálózata 1 100 kilométer, 
és 143 három útszakasz alkotja. Az 
adatelemzés során a Tolna Megyei 
Rendőr-Főkapitányság által biztosított 

12 év vad-gépjármű ütközések ada-
tait használtuk fel. A tanulmány nem 
titkolt célja a vadveszélyt jelző táblák 
racionalizálása, az egyéb vadriasz-
tó eszközök alkalmazási lehetőségé-
nek vizsgálata, illetve a jogalkalma-
zói munka segítése az esetleges jog-
viták során, annak eldöntésére, hogy 
a vad-gépjármű ütközés bekövetke-
zésének helyszíne a vad előfordulá-
sa szempontjából milyen megítélésű. 
A tanulmány adatfeldolgozása elké-
szült, az értékelését a TMBB hamaro-
san folytatja.

Tájékoztatás, PR

Rendezvények

A 2019. augusztus 24-én, a sióagárdi 
lőtéren és környezetében került meg-
rendezésre a megyei „vadásza-
ti idénynyitó”. A rendezvény célja a 
résztvevő vadászok családias ismer-
kedése volt, amelyet gyorsított ko-
rongvadász versennyel, továbbá fő-

ző- és borversennyel kötöttünk egy-
be. A rendezvény, ami egy új kezde-
ményezésnek indult, igen sikeresnek 
bizonyult.

Tájékoztatás

Szervezetünk a megye vadásztársa-
dalmán túlmenően a civil lakossá-
got is igyekszik oly módon tájékoztat-
ni, hogy az a vadászok, vadászat tár-
sadalmi elfogadottságát növelheti. 
Ennek leggyakoribb módja a médi-
ák megkeresése alapján adott reális 
tájékoztatás. Ennek keretében számos 
rádiós, televíziós és nyomtatott sajtós 
megkeresésnek tettünk eleget tájé-
koztatás formájában. Mindezeken túl-
menően a vadászok tájékoztatását a 
félévente kiadásra kerülő Vadászinfó 
kiadványunkkal próbáljuk megvalósí-
tani. Ezen túlmenően körlevelek útján 
tájékoztatjuk az aktualitásokról a vad-
gazdálkodási egységeket.

A kamara és a szövetség vezetősége

              Megnevezés 2019. évi terv 2019. évi tény 2020. évi terv

  Bevételek

1 Nyitó 3057 3057 3550

2 Tagdíjbevétel 1795 1740 1710

3 Kamat 2 2 2

4 Egyéb bevétel 600 620 300

5 Bevételek összesen 2397 2362 2012

  Kiadások

6 Irodaszer, nyomtatvány 1 0 1

7 Irodagép-vásárlás, bútor 0 0 0

8 Postaktg., telefon, internet 270 174 270

9 Hirdetés, reklám 80 0 0

10 Szakértői díjak, egyéb szolg. 80 120 80

11 Bankköltség 30 32 30

12 Vadásznap, egyéb rendezvény 500 116 0

13 Anyag és szolgáltatás 961 442 381

14 Tiszteletdíj (bérköltség) 900 900 900

15 Bérjárulékok 260 275 260

16 Kitüntetések 50 0 0

17 Kiküldetési költségek 200 55 200

18 Személyi jellegű kifizetések 1410 1230 1360

19 OMVV-Tagdíj 180 189 190

20 Kiadások összesen 2551 1861 1931

21 Bevételek-kiadások egyenlege –154 501 81

22 Nyitó 3558 3631

A szövetség 2019. évi beszámolója és 2020-as terve 

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

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 kamara 2019-es beszámolója és 2020-as terve
          Megnevezés 2019. évi terv 2019. év tény 2020. évi terv

Bevételek

Nyitó 12902 12902 20067

1 Kamat 13 9 10

2 Kamarai tagdíj  9496 9516 9600

3 Vadászjegy 53000 52900 53000

4 Vadászati engedély 12000 13200 1240

5 Vadászvizsga-bevétel 6000 5795 3000

6 Vadász felelősségbiztosítás 3800 4379 3000

7 Vadkísérő jegy, apróvad ig. (átfutó tétel) 2400 2420 2500

8 Vadgazd. Alap. Ell. Központi tám. 128 77 130

9 Egyéb bevétel 1000 1316 1000

Összes bevétel 87837 89612 73480

Kiadások

10 Irodaszer, nyomtatvány, évkönyv 500 1038 500

11 Egyéb anyag 2000 799 1000

12 Energia (gáz, áram, víz, közös) 500 321 500

13 Posta, mobil, újság 400 800 400

14 Szállítás, rakodás, raktározás 55 47 55

15 PR-cikkek, hirdetés, Vadászinfó 1000 853 500

16 Könyvelés 400 420 400

17 Jogi szolgáltatás 250 240 250

18 Bankköltség 300 403 400

19 Vadászvizsga költségei/lőtérhasználat 5000 4619 3500

20 Egyéb szolgáltatások díja 4000 3810 3000

21 Vadgazdálkodás, szakmai tevékenység 8000 0 1000

22 Anyag és szolgáltatás 22405 13350 11505

23 Munkabérek 19988 16647 18000

24 Megbízási díjak 2000 1429 2700

25 Megbízási díj (Vadgazd. Alap. Ell.) 210 220 210

26 Cafeteria 810 810 810

27 Kiküldetési költségek 2000 1749 2000

28 Bérjárulékok 4800 3611 4800

29 Személyi jellegű kifizetések 29808 24466 28520

30 Teszt és képanyag könyv 0 725 0

31 Vadász felelősségbiztosítás 3800 3905 3000

32 Vadászjegy 50% 26500 26450 26500

33 Vadászati engedély 70%-a 8400 9247 1000

34 Vadkísérő jegy, apróvad ig. (átfutó tétel) 2400 3147 2500

35 Továbbutalt összegek 41100 43474 33000

36 Támogatások (Egyesületek, egyéb) 450 896 500

37 Egyéb költségek 0 0 0

38 Költség összesen 450 896 500

39 Kiadások összesen 93763 82186 73525

40 Bevételek-kiadások egyenlege –5926 7426 –45

41 01.01-én nyitó vagyon 20022
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

AutóCity Zrt.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4., telefonszám: +36 74 529 500, autocity@autocityszekszard.hu, www.autocityszekszard.hu

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Tiguan és Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,5-7,5 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 110-171 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során 
rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai 
jellegű tényezők is befolyásolják. Márkakereskedésünk a finanszírozás közvetítőjeként a Porsche Finance Zrt. képviseletében jár el. A Porsche Finance Zrt. referencia THM alapját adó reprezentatív példától eltérő, meghirdetett 
változó kamatozású, forint alapú, zártvégű utolsó eltérő összegű lízingdíjas pénzügyi lízing konstrukciójának ajánlata tájékoztató jellegű, a Lízingbeadó részéről kötelezettségvállalást nem jelent. A feltüntetett akciós 
finanszírozásra vonatkozó normál havi induló lízingdíj 5,5% induló ügylet kamatláb és 5,75% induló THM (referencia THM-el egyező), 2 117 817 Ft első lízingdíj, 3 281 693 Ft finanszírozott összeg, 2 700 000 Ft utolsó eltérő 
összegű lízingdíj és 36 hónapos futamidő figyelembevételével került megállapításra, az ügyfél által visszafizetendő teljes összeg 3 786 640 Ft az ajánlati értékek változása miatt módosulhat. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Referencia THM meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével (változó kamatozású, 
egyenletes törlesztésű zártvégű pénzügyi lízing, ahol a finanszírozott összeg 3 000 000 Ft, a futamidő 60 hónap, az ügyleti kamatláb 5,5%, az első lízingdíj 2 400 000 Ft, havidíj 57 331 Ft) készült. A lízingdíj nagysága a 
referencia kamatláb (3 havi BUBOR) változásának függvényében módosulhat. A havi lízingdíj a 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak szerinti THM változása miatt módosulhat. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya 
alatt kötelező, költsége a Lízingbe vevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő valamennyi THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembevételre. A THM-ek 
számításakor a szerződéskötési költség (HBNY díj) 7 000 Ft figyelembevételre került.  Az ajánlat 2020. szeptember 8-tól 100 db gépkocsi erejéig, a finanszírozás keretében igényelhető vételárkedvezménnyel együtt érvényes. 
A képen látható gépkocsik illusztrációk.

SUV-modellek
Már havi 29 990 Ft-tól, THM: 5,75%
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

AutóCity Zrt.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4., telefonszám: +36 74 529 500, autocity@autocityszekszard.hu, www.autocityszekszard.hu

Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el, 
mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km. 
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, 
a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások 
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Arteon Shooting Brake
Az új Arteon és
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ALAPSZABÁLYOK

 ■ Sohase fordítsd fegyvered csövét olyasmi felé, amit nem 
akarsz eltalálni.

 ■ Összecsukott fegyver – töltött fegyver. Akárhányszor ve-
szed kézbe vagy adod át, csak megtörve, a töltetlensé-
gét ellenőrizve tedd.

 ■ Nem elég biztonságosnak lenni, biztonságosnak kell 
látszani.

 ■ Aktívan kell törekednünk a biztonságra, és ezt kommu-
nikálnunk kell a környezetünkkel.

A vadászok zöme azt gondolja magáról, hogy a fegy-
verkezelésük biztonságos. Sajnálatos módon időről időre 
szembesülnünk kell a vadászbalesetekkel, ami az előbbi 
állítás ellenkezőjét bizonyítja. Ezt a felelősen gondolkodó 
vadász – a vadásztársadalom döntő többsége – nem fo-
gadhatja el.

Szögezzük le, hogy a fegyverbiztonság területén csak a 
100%-os felkészültséget fogadhatjuk el. Semmilyen enged-
ményt nem tehetünk ezen a téren, mert a lövés leadása 
után többé nincs lehetőség a korrigálásra.

Ez az a pont, ahol a hivatásos vadász szerepe különösen 
fontossá, meghatározóvá kell hogy váljék!

Egyéni vadászaton a hivatásos vadász kíséri a vendéget, 
társas vadászaton a hivatásos vadász vezeti a vadászatot, 
a vadásztársaság életében az ő fegyverkezelési kultúrá-
ja példamutató kell legyen. Ezek azok a konkrét területek, 
ahol a hivatásos vadász szakmai dominanciájának érvé-
nyesülnie kell a biztonságos fegyverkezelés területén is.

A vadászaton tapasztalhatjuk, hogy néhány, magát 
gyakorlott vadásznak tartó puskás egyáltalán nincs tuda-
tában annak, hogy veszélyesen kezeli a fegyvert. itt nem 
csak arról van szó, hogy felelőtlenül vagy meggondolatla-
nul veszélyes irányba lő, mert – a többiekre nézve – szeren-
csés esteben ezért kizárják a vadászatból. Vajon a megér-
kezéstől a vadászat végéig megfelelően, mindenki számá-
ra megnyugtatóan kezeli-e fegyverét? Kontrollálja-e min-
den helyzetben, hogy hová mutat a csőtorkolata? Tesz-e 
a vadászat kezdetén olyan mozdulatokat az összecsukott 
puskával, a fegyver elővételekor vagy a vadászat végén, 
a fegyver elrakásakor, hogy a környezetében lévőkre mu-
tat a cső, mert úgymond „nincs megtöltve”?

A hivatásos vadász természetesen csak akkor tudja ezt 
a meghatározó szerepet betölteni, ha a vadásztársaság 
vezetőire, még inkább az egész vadásztársaságra, a va-
dászati közvéleményre támaszkodhat, ha a többség tá-
mogatását maga mögött tudhatja.

Természetesen nem a hivatásos vadász felelőssége, ha 
a vadászati közösség elnézi a kisebb-nagyobb szabályta-
lanságokat, de neki minden körülmények között töreked-
nie kell a biztonságos fegyverkezelés szabályainak betar-
tására és betartatására.

Milyen okok vezetnek oda, hogy a vadászok nem tart-
ják be a fegyverkezelés szabályait?

Elsősorban sokaknak túl távolinak, hihetetlennek tűnik 
az a gondolat, hogy baleset részeseivé válhatnak, vagy 
balesetet okozhatnak.

A vadászok egy része azt gondolja magáról, hogy a 

fegyverkezelésük biztonságos, ám jelentős részüké nem 
az! Sokan túlértékelik saját gyakorlottságukat, úgy szegik 
meg a szabályokat, hogy észre sem veszik, hogy helyte-
lenül cselekszenek.

A legnehezebb feladat szembeszállni a tudatlansággal 
és a túlfejlett öntudattal.

A rossz gyakorlat ellen fel kell lépni!

A vadászaton a biztonságos fegyverkezelés alapkövetel-
mény, de lássuk be, hogy ez meglehetősen összetett do-
log. Az alapszabályokat lefektetjük, de a napi gyakorlat 
újabb és újabb helyzeteket teremt, amit közös gondolko-
dással, együttműködéssel és szakmai alázattal kell kezel-
nünk.

A napi vadászati gyakorlatban fontos szabályok:

 ■ Csak akkor töltsük meg a fegyvert, ha a vadászat veze-
tője elindította a hajtást.

 ■ Mielőtt betöltenénk a fegyvert, győződjünk meg, hogy 
a csőben nincs semmi.

 ■ A töltés során úgy zárjuk össze a fegyvert, hogy a csőtor-
kolat 2-3 méterre a vadász lába elé mutasson. Rossz gya-
korlat a puska összecsukásakor a Scott-kulcs „lefogása”.

 ■ A fegyver összecsukásakor a mutatóujjunk, amivel a 
fegyvert elsütjük, ne az elsütő billentyűn, hanem a sá-
torvason vagy a pajzson nyugodjon.

 ■ Ha többen vannak körülöttünk, a fegyver összezárása-
kor legyünk tekintettel arra, hogy hová fog mutatni az 
összecsukott fegyver csőtorkolata.

 ■ Minden akadályon, árkon, kerítésen való átkelés előtt 
ürítsük ki a puskát. Nem elég a fegyver bebiztosítása, 
elzárása.

 ■ A „biztosító”, a „bebiztosított fegyver” fogalma veszé-
lyes önbecsapás! Sajnos ezek a műszaki megoldások 
csak az emberrel együtt értelmezhetőek, az ember pe-
dig gyarló! A megtört puska, kiürített tölténykamrával 
biztonságosnak tekinthető.

 ■ A hajtás végén, amikor összeszűkül a hajtás és közel van-
nak az elállók, ürítsük ki a puskát, engedjük el az eset-
leg még a hajtásban lévő néhány fácánt.

 ■ A 45 fokos lövésszög nem csak felfelé kötelező. Nyúlva-
dászaton, a hajtóvonalhoz mérten vízszintesen is betar-
tandó. Ha a nyulat előírás szerint, vállból levett puská-
val, átengedted a hajtóvonalon, mielőtt újból megcé-
lozod, kontrolláld a teret, ahová lőni fogsz.

 ■ Ne lőj olyan fedett területre, ahol valaki tartózkodhat, 
de a növényzettől nem látod.

 ■ Hajtás végén nem elég megtörni a puskát. Vegyük ki a 
patronokat a töltényűrből.

 ■ Legyen gondunk a különböző kaliberű töltények gon-
dos tárolására. A 12-es puskába véletlenül bekerülő 20-
as patron csőrobbanást okoz!

Az előágyszános és az öntöltő puskák különös figyel-
met kívánnak.

 ■ Kívánatos, ha használója tökéletes jártasságra tesz szert 
a fegyver kezelésében a lőtéren, a vadászidény előtt.

 ■ A fegyver nyitott állapota az, ha a zár hátrahúzott, há-
tul megakasztott állapotban van. 

GONDOLATOK A BIZTONSÁGOS FEGYVERKEZELÉSRŐL
(Nem csak hivatásos vadászoknak)
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 ■ Az öntöltő és az előágyszános fegyvereknél különös 
gondot fordítsunk arra, hogy látható legyen a bizton-
ságos állapotuk.

 ■ Ezért mindig csővel függőlegesen felfelé, zárral kifelé 
tartva szabad hordani őket. 

 ■ Kívánatos jelzőszalag használata a töltényűrben. Ez jól 
demonstrálja, hogy használója aktívan törekszik a biz-
tonságra.

Golyós fegyver használatánál a fenti szabályok a fegy-
ver felépítéséből következő eltérésekkel értelmezve ér-
vényesek.

A vadászat napi gyakorlatában különös jelentőséget 
kap a fegyver töltetlenségének kérdése.

 ■ Ne menj fel és ne gyere le a magaslesről töltött fegy-
verrel!

 ■ A „biztosító”, a „bebiztosított fegyver” fogalma veszé-
lyes önbecsapás, mert magában hordozza az emberi 
tévedés lehetőségét!

 ■ Ne szállj be járműbe töltött fegyverrel!
 ■ A kiürített fegyver tekinthető biztonságosnak!

Hogyan lehet jártasságot szerezni a helyes fegyverke-
zelésben?

Saját gyakorlottságunk helyes értékelése, a szabályok 
megtanulása és tudatos követése, valamint a helyes mo-
tiváció képezi a biztonságos fegyverkezelés alapját.

A biztonságra való törekvésnek viselkedésünk részévé 
kell válnia, amit a hozzáértő oktatók vezetésével végzett 
lőtéri gyakorlat eredményez.

Így válik a vadászat a vadat tisztelő, egymást megbe-
csülő vadászok testet és lelket üdítő nemes mesterségévé.

Gödöllő, 2020. november 1.
Szabó Zoltán elnök

OMVK Vadász 
és Sportlövő Szakbizottság

A Vadászinfó 2010. júniusi számában 
(V. évf. 1. szám) számoltunk be ar-
ról, hogy megalakult megyénkben 
– talán országosan elsőként – az idős 
vadászok klubja, a Szenior Klub. Ak-
kor közel húsz fő, 70. életévét betöl-
tött vadász alapította a klubot. A ta-
gok a klub vezetésével Farkas Dé-
nest bízták meg, aki 2019-ben be-
következett haláláig vezette azt. A 
tagok a kamara megyei szervezeté-

nek támogatásával minden évben 
szakmai programokat, közös múlt-
idéző összejöveteleket tartottak, és 
egy társas apróvadvadászaton vet-
tek részt.

A 2020-as év a kialakult járványve-
szély miatt programokban ugyan sze-
gényebb volt, de az őszi közös vadá-
szat így sem maradt el.

Az eltelt tíz év alatt a klub tagsága 
meghaladta a 30 főt, és sajnos időn-

ként egy-egy tagja végleg búcsút vett 
a kis csapattól.

A 2020-as összejövetel után megtar-
tott ebéddel egybekötött összejöve-
tel során a társaság Kupás Deák Zol-
tánt választotta meg vezetőjéül, aki 
egyébként emellett a Tolna Megyei 
Vadászszövetség elnöki tisztségét is 
betölti.

Ezúton kívánunk még legalább újabb 
tíz esztendőt a Szenior Klubnak.

Tízéves lett a Szenior Klub Tolna megyében
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A Tolna Megyei Vadászkamara támo-
gatásával 2020. október 25-én immár 
harmadik alkalommal került megren-
dezésre a VAV-verseny. A verseny cél-
ja, hogy megyében működő minden 
vadászatra jogosult három kutyát de-
legálhat, melynek nem lehet maga-
sabb vizsgája, mint a képesség- vagy 
elővizsga. A VAV-igazolvány megléte 
indulási feltétel. A Vadászkutya Szak-
bizottságnak a célja, hogy lehetősé-
get biztosítson azoknak a vadászok-
nak, akik szeretnék magukat megmé-
rettetni versenyhelyzetben. 

A versenyen a bírálatok is szigorúb-
bak, itt már a korrekt ülve átadás szá-
mít 4-es osztályzatnak, a mezei mun-
káknál már a keresési stílust, orrhasz-
nálatot, orrjóságot is bírálják a bírók. 
Standhajtásnál és vonalhajtásnál csak 
az a 4-es osztályzat, ahol a kutya sza-
badon ül vagy fekszik, és a lövésre 
vagy vadesésre nem ugrik be. Mivel 
már ez a harmadik VAV-versenyünk, 
a vezetők tudták, hogy mire lehet szá-

mítani. A rendez-
vényre összesen 
8 kutya jelentke-
zett, a vándorkupa 
megnyeréséhez a 
Tamási Széchenyi 
VT és a Németkéri 
VT alkotott csapa-
tot. A VAV-verseny 
házigazdája az 
idei évben a Ta-
mási Széchenyi VT 
volt. Sajnos az idő 
nem kedvezett, 
egész nap esett 
az eső, de a veze-
tők így is lelkesen 
vezették kutyáikat, 
egymásnak szurkolva, és persze ér-
deklődve, hogy ki milyen osztályza-
tot kapott. Remek munkákat láthat-
tunk a vonszalékon és a mezőn egy-
aránt. Jó volt látni azt az izgalmat a 
vezetőkön, hogy ki hol áll, hiszen a dí-
jak kimagaslóak voltak. A versenyt bí-
rálták: Záborszki Zoltán, Kálmán Gyula 
és Gyergyói József. 

Eredmények: 
I. helyezett 215 ponttal Mukli Lász-

ló Szittya nevű drótszőrű szuka német 
vizslájával

II. helyezett 203 ponttal Fekete Vik-
tor Doki nevű drótszőrű kan német 
vizslájával

III. helyezett 195 ponttal Vass Zoltán 
Váczi Vitéz Picúr nevű rövidszőrű szu-
ka magyar vizslájával

A vándorkupát összesítésben a 
Németkéri VT nyerte. A díjakat Kupás 
Deák Zoltán, a Vadászkamara elnök-
ségi tagja adta át.

Köszönjük a Tolna Megyei Vadász-
kamara támogatását, a Tamási Szé-
chenyi VT-nek a felajánlásokat a 
vadkilövésre, a területet és a kiváló 
szarvaspörköltet, valamint a segítők 
munkáját is, hiszen nélkülük nem si-
került volna ilyen magas színvonalon 
megrendezni az eseményt. 

Jövőre ismét találkozunk!

Vadászkutyás üdvözlettel:
Záborszki Zoltán

Tolna Megyei Vadászkamara Va-
dászkutya Szakbizottság elnöke

III. Apróvadas VAV-verseny
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Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiál-
lítás madárodú-kihelyezési akcióprogramjának indítására 
2020. október 13-án került sor Nagymaroson, ahol Kovács 
Zoltán, a Világkiállításért felelős kormánybiztos elmondta, 
hogy 3500 odút és 350 etetőt helyeznek ki a kö zeljövőben 
országszerte. 

Az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Terü-
leti Szervezete 60 darab odút és 6 darab, a Világkiállítás 
logójával ellátott madáretetőt kapott kihelyezésre. 

A kihelyezési programban részt vett a Magyar Madártani 
Egyesület Szekszárdi Helyi Csoportja és a Paks-Cseresznyési 
Vadász és Természetvédő Egyesület. A résztvevők közremű-
ködésével, gyerekek bevonásával az alábbi helyszínekre 
kerültek kihelyezésre a madárodúk és etetők: 

 ■ Szálka község, szálkai halastó környéke: 13 db. 
 ■ Szálkai általános iskola és Szálka település: 5 db. 
 ■ Tolna Megyei Balassa János Kórház parkja: 12 db. 
 ■ Paks – Cseresznyéspuszta, Cseresznyéskert Erdei iskola 
és környezete: 30 db. 
 
Ezúton is köszönjük a résztvevők aktív érdeklődését és 

közreműködését. 

OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetének elnöksége

Madárodú-kihelyezési akcióprogram
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Vállalok: 
javítást

vizsgáztatást
belövést
barnítást

távcsőszerelést
agyazást

7352 Györe, 
Sport u. 1.

Telefon: 
06/74459-759

06/30-2588816Pusztai István
PUSKAMŰVES

Az OMVK Tolna Megyei Területi 
Szervezete már évek óta támogat-
ja az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítványát. A támogatások összege 
a Szekszárdi Mentőállomás külön-
böző eszközbeszerzéseit segítette. 

A 2020-as évben, tekintettel a 
hazánkat is fokozottan érintő jár-
ványügyi helyzetre, a szervezet el-
nöksége a megtakarítások terhére 
emelt összeggel, 500.000,- Ft-tal tá-
mogatta az alapítványt a hatéko-
nyabb munkavégzésük érdekében. 

OMVK Tolna Megyei Területi Szer-
vezete elnöksége

Az egészségügyi ellátórendszer támogatása Tolna megyében

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 nyitvatartás.

Vadásztársaságok, baráti társaságok háziversenyének szervezése,  
lebonyolítása.

Évente 4-5 koronglövő verseny rendezése. 

Tagfelvétel a Stefán Lőegyletbe.  
Tagoknak kedvezményes lőtérhasználat.

NYITVATARTÁS: 
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Módosult a vadászati törvény (Vtv.) és a végrehajtási rendelet (Vhr.)
A vadászatot közvetlenül szabályozó jogszabályok több 
ponton módosultak az utóbbi hónapokban.
Az alábbiakban a lényegesebb módosulásokat foglal-
tuk össze.

 ■ A vadászható fajok közé bekerül a vörös fogoly, ehhez 
kapcsolódóan több ponton is változott a jogszabály.

 ■ Módosul több vadászati idény: a gímszarvasünő külön 
idényt kap (május 1-jétől február utolsó napjáig), a gím-
szarvasborjú idénye meghosszabbodik február végétől 
április utolsó napjáig, a muflonkos és a vörös fogoly pe-
dig egész évben vadászható lesz.

 ■ Változik több, a hivatásos vadászokra vonatkozó előírás.
 ■ Szintén változik néhány, a trófeabírálatra vonatkozó előírás.

 ■ Változik a nagyvadfajok trófeás egyedeinek korosztá-
lyi besorolása.

 ■ Terelővadászaton használható lesz az erdélyi kopó.

Mindezen túl módosulnak az egyes vadgazdálkodási 
tájegységek trófeabírálati irányelvei is.

A vörös fogolyra vonatkozó előírások

Vadászterületre vörös fogoly csak vadászati hasznosítás 
céljából bocsátható ki. A kibocsátásra szeptember 1. és 
február utolsó napja között kerülhet sor. Azon a vadász-
területen, ahol állandó jelleggel természetes fogolyállo-
mány él, a vörös fogoly kibocsátása tilos.

A vadászati idények a módosulás után
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Trófeabírálatra vonatkozó változások

Korosztályok

GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS, ŐZ, MUFLON TRÓFEÁS EGYEDEINEK 
KOROSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA

A) Gímbika

A B C
1 Felrakás (év) Felrakás (év)*
2 Fiatal 1. (2.) - 4. (5.) 1. (2.) - 4. (5.)
3 Középkorú 5. (6.) - 9. (10.) 5. (6.) - 10. (11.)
4 Öreg 10. (11.) - 11. (12.) -

B) Dámbika

A B
1 Felrakás (év)
2 Fiatal 1. (2.) - 3. (4.)
3 Középkorú 4. (5.) - 8. (9.)
4 Öreg 9. (10.) -

C) Őzbak

A B
1 Felrakás (év)
2 Fiatal 1. (1.) - 3. (3.)
3 Középkorú 4. (4.) - 5. (5.)
4 Öreg 6. (6.) -

Gímbika esetén a *-gal jelölt oszlopban meghatározott korosztályi besorolást kell figyelembe venni
 a 403. számú Kapos-tolnai, a 408. számú Tolna-hegyháti és a 409. számú Gemenci vadgazdálkodási tájegységben;

A gímbika szakszerűtlen elejtésének határértékei

A gímbika szakszerűtlen elejtésének határértékei a 403. számú Kapos-tolnai, a 408. számú Tolna-hegyháti, 
valamint a 409. számú Gemenci vadgazdálkodási tájegységben

Hibapont
Felrakás 

(bika kora, 
év)

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg)

Szárhossz 
legalább (cm)

Főág hossza 
legalább (cm) Trófea jellege

1 1. (2.) – 30 – szabályos

2. (3.) 3,0 60 15
szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db, min. 15 cm-es 
koronaág

3. (4.) 4,0 70 20
szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db, min. 15 cm-es 
koronaág

4. (5.) 5,5 85 25
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal

5. (6.) 6,5 90 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal

6. (7.) 7,5 100 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal

7. (8.) 8,5 100 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

8. (9.) 9,5 105 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

9. (10.) 10,5 110 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal
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10. (11.) 11,0 110 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

2 1. (2.) – 40 – szabályos;

2. (3.) 3,5 65 20
szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db, min. 20 cm-es 
koronaág

3. (4.) 4,5 75 25
szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db, min. 20 cm-es 
koronaág

4. (5.) 6,0 85 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal

5. (6.) 7,0 95 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal

6. (7.) 8,0 100 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

7. (8.) 9,0 105 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

8. (9.) 10,0 110 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

9. (10.) 11,0 110 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

10. (11.) 11,5 110 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

3 1. (2.) – 50 – szabályos

2. (3.) 4,0 70 25
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal

3. (4.) 5,0 80 30
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal

4. (5.) 6,5 90 35
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

5. (6.) 7,5 100 40
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

6. (7.) 8,5 105 40
szabályos; 

min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

7. (8.) 9,5 110 40
szabályos; 

min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal

8. (9.) 10,5 110 40
szabályos; 

min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

9. (10.) 11,5 110 40
szabályos; 

min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

10. (11.) 12,5 110 40
szabályos; 

min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal

A gímbika szakszerűtlen elejtésének határértékei a 403. számú Kapos-tolnai, a 408. számú Tolna-hegyháti, 
valamint a 409. számú Gemenci vadgazdálkodási tájegységben (folytatás)

Hibapont
Felrakás 

(bika kora, 
év)

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg)

Szárhossz 
legalább (cm)

Főág hossza 
legalább (cm) Trófea jellege
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A dámbika szakszerűtlen elejtésének határértékei

A dámbika szakszerűtlen elejtésének határértékei a 403. számú Kapos-tolnai, 
a 408. számú Tolna-hegyháti vadgazdálkodási tájegységben

Hibapont Felrakás 
(bika

Szemág 
hossza Lapát Tömeg 

legalább Trófea jellege

kora, év) legalább hossz szélesség (kg)

(cm) legalább (cm)

1 1. (2.) – – – – szabályos; 
min. 15 cm-es szárak

2. (3.) 10 – – 1,6
szabályos; 

min. 25 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek

3. (4.) 15 – – 1,9
szabályos; 

min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek

4. (5.) 18 35 14 2,6 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

5. (6.) 20 35 14 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

6. (7.) 20 35 15 3,3 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

7. (8.) 22 38 15 3,7 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

8. (9.) 22 40 16 4,2 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

2 1. (2.) – – – – szabályos; 
min. 20 cm-es szárak

2. (3.) 15 – – 2,0
szabályos; 

min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek

3. (4.) 15 – – 2,3
szabályos; 

min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas

4. (5.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

5. (6.) 20 35 15 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

6. (7.) 20 40 16 3,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

7. (8.) 22 40 18 4,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

8. (9.) 22 40 20 4,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

3 1. (2.) – – – – szabályos; 
min. 25 cm-es szárak

2. (3.) 15 – – 2,2
szabályos; 

min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas

3. (4.) 20 – – 2,6
szabályos; 

min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas

4. (5.) 20 38 16 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

5. (6.) 20 38 16 3,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

6. (7.) 20 40 18 4,2 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

7. (8.) 22 40 20 4,5 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát

8. (9.) 22 40 20 4,8 szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát
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Az őzbak szakszerűtlen elejtésének határértékei

Az őzbak szakszerűtlen elejtésének határértékei a 403. számú Kapos-tolnai, a 408. számú Tolna-hegyháti, 
valamint a 409. számú Gemenci vadgazdálkodási tájegységben

Hibapont
Felrakás 

(bak kora, 
év)

Trófea 
tömege 

legalább 
(g)

Ágak hossza 
legalább (cm) Trófea jellege

1 1. (1.) – –
szabályos; 

legalább15 cm-es szárak; barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos

2 1. (1.) – –
szabályos; 

legalább 15 cm-es szárak; barkás villás vagy villás;  
tompa ágvégek

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos

3 1. (1.) – –
szabályos; 

legalább 15 cm-es szárak; barkás hatos vagy hatos;  
tompa ágvégek

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos

A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, leg-
alább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db 
hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 
8,50 kg-ot;

b) a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. szá-
mú Belső-somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, 
és a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életé-
vében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a 
minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelyko-
ronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot;

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetri-
kus, legalább 30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.
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A legfontosabbal kezdve, tájékoztatjuk a Tisztelt Vadásztársakat, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt a vadász-
jegy plasztikkártya formátumú kialakítása késik, így a 2021/2022-es vadászati évre szóló vadászjegyek kiadása és érvé-
nyesítése még a megszokott formában fog történni.

Vadászjegyváltással kapcsolatos fontos tudnivalók:
Vadászjegyváltás 2021/22. vadászati évre:

 ■ 2021. január 5-től 2021. február 28-ig
 ■ az új vadászjegyváltók esetén továbbra is szükséges az adategyeztetési lap leadása
 ■ biztosítás kötése esetén nyilatkozatok leadása
 ■ hagyományos papíralapú vadászjegy érvényesítése

Fentiekkel kapcsolatosan tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a vadászjegy-érvényesítés és -kiváltás megváltozott in-
formatikai háttere miatt (megfelelő sávszélességű internet), valamint a plasztikkártyák bevezetésével járó adategyeztetés 
miatt a 2021-es évben vadászjegyet váltani ismételten csak az irodánkban lehetséges. 

FONTOS!!!
A kialakult járványügyi helyzet miatt az alábbi védőintézkedések és szabályok betartása mellett tudjuk biztosítani az 
ügyfélszolgálatot:

 ■ az ügyféltérben az ügyfeleknek kötelező a védőmaszk viselése,
 ■ az ügyféltérben egyidejűleg legfeljebb három fő ügyfél tartózkodhat,
 ■ az ügyféltér telítettsége miatt az oda várakozó ügyfeleket kérjük, hogy ne a lépcsőházban és ne a 
lépcsőház ajtajában várakozzanak, hanem attól legalább 5 méterrel távolabb,

 ■ az ügyféltérben kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező,
 ■ 1,5 méteres távolságtartás biztosítása és elvárása az ügyfelektől az ügyféltérben,
 ■ az épület előtt várakozó ügyfelek ne csoportosuljanak.

FENTIEK BETARTÁSÁT MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ELVÁRJUK ÜGYFELEINKTŐL ANNAK ÉRDEKÉBEN, 
HOGY IRODÁNK MINÉL TOVÁBB ZAVARTALANUL MŰKÖDHESSEN A JÁRVÁNYHELYZET ALATT IS.

MEGÉRTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK.

Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől csütörtökig: 830 –1500

péntek: 830 –1100

ebédszünet: 1130 –1230

A vadászjegy-érvényesítés díja:
 ■ vadászjegy ára: 20.000 Ft
 ■ kamarai tagdíj:   4.000 Ft  (70 év felett díjmentes)
 ■ alapdíjas biztosítás:   1.000 Ft
 ■ emelt díjas biztosítás:   2.000 Ft

A biztosítás kiválasztása szerint az érvényesítés: 25.000, illetve 26.000 Ft.

Irodánkban kizárólag készpénzzel lehet fizetni.

Kérjük a Kedves Vadásztársakat, hogy mielőtt felkeresnék irodánkat vadászjegy váltása vagy megújítása céljából, minden-
képpen tájékozódjanak az éppen aktuális helyzetről, ügyfélfogadási előírásokról a www.omvk-tolna.hu honlapon.

Tudnivalók a 2021/22. évre vonatkozó 
vadászjegyváltással kapcsolatban


