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RÖVID HÍREK
A 2010/2011-es vadászati évre 2255 db vadászjegyet érvényesítettünk. Azok a vadászok, akik 2010. február 28-ig
nem érvényesítették állami vadászjegyüket, de fegyvert
tartanak otthon, mielőbb tegyék ezt meg, hiszen a vadászlőfegyver tartásának jogszabályi előfeltétele az érvényes
állami vadászjegy. Aki azzal nem rendelkezik, kimeríti a lőfegyverrel való visszaélés fogalmát, amely a fegyverektől való több évre szóló búcsút jelentheti egy rendőrségi
ellenőrzés során. Az érvényesítés mellé minden kamarai
tag vadászévkönyvet kapott térítésmentesen.
g

A nagy érdeklődére való tekintettel március és április
hónap folyamán három állami vadászvizsgát tartottunk.
A sikeres vizsgázók aránya 80-90%-os. A fokozott vizsgázási kedv annak is köszönhető, hogy új vizsga-követelményrendszer van kidolgozás alatt, ami várhatóan hamarosan
életbe lép.
g

Képesített vadhúsvizsgálói képzésre folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. Aki szeretne részt venni a felkészítésen és vizsgán, annak a legmagasabb iskolai végzettséget
igazoló okiratát kell másolatban megküldeni irodánknak
egy kísérőlevéllel, amelyben jelentkezik a képzésre.
g

zösség, Bakta Vadásztársaság, Györköny–Pusztahencsei
Vadásztársaság, Kittenberger Kálmán Vt. Iregszemcse,
valamint a Kakasd Vadásztársaság. Több helyről jelezték,
hogy részt vesznek a takarításban, más időpontokban.
Megtartottuk éves küldöttgyűlésünket, ahol a küldöttek
tájékoztatást kaptak a 2009. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységünkről, az évet bő 15 millió forinttal zártunk. (Ez
az összeg lehetőséget nyújt arra, hogy a jelenlegi bérleményből egy színvonalasabb helyre költözhessünk, saját
ingatlant vásároljunk.) Az előzetesen összeállított 2010. évi
költségvetést a küldöttek elfogadták. A Felügyelő Bizottság elmondta, hogy a kamara működését a törvényi előírásoknak megfelelően végzi, az ügyvitelben és a pénzügyi, gazdasági munkában hibát nem találtak. Az Etikai
Bizottság nem kezdeményezett eljárást az elmúlt időszakban.
g

A szeptemberben megválasztott bizottságok, szakbizottságok megtartották alakuló ülésüket, ahol meghatározták munkatervüket, üléseik gyakoriságát, a bizottsági
tagok feladatait.
g

A helyi médián keresztül igyekszünk a civil lakosságot tájékoztatni különféle vadászati, vadgazdálkodási témákról.
A Tolnai Népújság havonta negyed oldalt biztosít a vadászkamara részére PR-cikkek megjelentetésére. Emellett
szívesen közlik rövid híreinket, megmozdulásainkat is.
g

Tavaszi természettakarítást hirdettünk több szervezettel
karöltve 2010. április 10-én, szombaton. A vadászok több
településen aktiválták magukat. Akik információt szolgáltattak az akció sikeréről: Hőgyészi Földtulajdonosi Kög

A

Tengelici vadászat

megyei vadászkamara vezetősége amellett, hogy a tavalyi
évben megpróbálta útjára indítani a Szenior Klubot, nemcsak az
idősebb generációra, a gyengébb
nemre is rendszeresen gondol. Így
adódott, hogy 2010. január 17-én,
egy szép téli vasárnapon Tengelicen
gyülekeztek a vadászhölgyek, hogy
a kamara meghívásának eleget téve
fácánvadászaton vegyenek részt. 22
vadászhölgy jött össze ezen a reggelen. A köszöntést és eligazítást követően a résztvevőket két csoportra osztották, terepjárókba ültek a hölgyek,
hogy a vadászat helyszíneit megközelítsék. A terep könnyű volt, kisebb erdősávokat fogtak közre. Mivel kihelyezett fácánra folyt a vadászat, a tyúkot
is lehetett lőni. Kinek nagyobb, kinek
kisebb sikere volt, hiszen voltak a hölgyek között frissen vizsgázottak, valamint évtizedek óta vadászók is. A
terítéken végül 17 kakas, valamint 23
tyúk feküdt.
Kellemes kötelességnek tett eleget
Farkas Dénes bácsi, amikor Varga Klárit első fácánra avatta, valamint Ha-

jas Kriszti, aki Bölcskei Rozát pálcázta
meg. A vadászat után a helyi vadásztársaság elnöke, Buják Imre a Hotel
Orchidea különtermébe invitálta a fáradt vadászokat, ahol ízletes vadpörkölt várta őket.

A nap beszélgetéssel, tapasztalatok
cseréjével, és a friss élmények megbeszélésével zárult.
Mindenkinek köszönjük a fáradozását, aki bármilyen aprósággal hozzájárult a nap sikeréhez.
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Szakmai klubrendezvény
Hogy ne csak a valamiért különböző
(idős, kezdő, nő) vadásztársainkat részesítsük előnyben, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei
Területi Szervezete a teljesen átlagos
vadászok részére Szakmai Klubot hozott létre, melynek nyitórendezvényét
2010. április 16-án tartottuk egy hangulatos kis település, Bölcske pincefalu részén. A program ötletgazdája
és fő szervezője a Kulturális Szakbizottságunk elnöke, dr. Volman László volt, aki egyben a házigazda szerepét is betöltötte ezen a délutánon.
Köszöntötte a megjelent vendégeket,
s reményét fejezte ki, hogy ezen első rendezvény után többször tudunk
sort keríteni ilyen jellegű szakmai klubdélutánra, hiszen látható, hogy van
rá igény.
A megnyitón elsőként Bölcske polgármestere kapott szót, röviden bemutatta a települést, a közéletet,
Bölcske borkultúráját, szimpatikus közösség képét vetítve elénk.
Kamaránk elnöke, Kocsner Antal
elmondta, hogy a résztvevőkön végigpillantva azt látja, hogy van létjogosultsága a klubnak, a szakmai
programok, a kötetlen beszélgetések
kellenek a vadászembernek, amelyhez Volman László, valamint Bölcske
óriási segítséget nyújtott azzal, hogy
a rendezvény itt, ilyen színvonalas módon létrejöhetett. A köszöntőket követték a meghirdetett szakmai témák.
Dr. Heltai Miklós előadásában elmondta, hogy bizony vannak olyan
állatok, akik ugyanazt a húst szeretnék elfogyasztani, amit mi, emberek.
Ezért aztán meg kell érte küzdenünk,
mégpedig oly módon, hogy az apróvad számára megfelelő búvó- és
táplálkozóhelyet biztosítunk, valamint
a dúvadfajok számát különféle módszerekkel csökkenteni próbáljuk. Ta-

nár úr bemutatta lehetőségeinket, illetve ismertette azok hatékonyságát.
Kiemelten beszélt az élve fogó és
ölőcsapdák működéséről, azok működtetésének jogszabályi hátteréről,
valamint biztonságos kezelésükről. Érdekes, hasznos előadásával nagyon
lekötötte a résztvevőket, és bizonyára sokan elgondolkodtak a csapdázás lehetőségén, illetve adják át „otthon”, a saját vadászterületeiken a
hallottakat.
Dr. Szemethy László merőben más,
de ugyanolyan érdekes és hasznos témával folytatta
az előadások
sorát. Vándorol-e vajon a
szarvas? Milyen tényezők
befolyásolják
a szarvas mozgását? Ezekre a kérdésekre kaphattunk
választ, miközben tanár úr ismertette a két
éven át tartó vizsgálatok
e re d m é nyét.
A vizsgálatok
során a befogott állatokat jeladóval szerelték fel,
s visszaengedték saját környezetükbe, élőhelyükre, ahol folyamatosan
nyomon követték, hogy mekkora területet használ egy adott példány. Arról is információt kaptak, hogy a területen mikor és hányszor találkozott
az egyed emberrel, hiszen a rajta elhelyezett nyakörv alapján tudni lehetett, hogy ő egy vizsgálati példány.
Hogy a vizsgálatokat több szempont
alapján is értékelni lehessen, tanár úr
kollégájával vállalta, hogy egy-egy
hosszúsági fokon iránytű segítségével
mindenféle akadályon keresztül
átmennek az erdőn, és feltérképezik a nyomokat, a fekvéseket,
és a hulladékokat, így képet kapva arról, hogy melyik évszakban hol
él szívesebben a
szarvas, illetve arról is, mivel táplálkozik. Nagyon sok
újdonságot tanultunk meg, ami-

ken aztán hevesen vitatkoztunk, vagy
csak egyszerűen csodálkoztunk, ös�szevetve eddigi tudásunkkal, tapasztalatainkkal.
Rövid szünetet követően Király István, a kamara titkára ismertette az
őzállományban előforduló paraziták
szerepét és gyakorlati jelentőségét.
Elmondta, hogy milyen módszerekkel vizsgálta az egyedeket, bemutatta a paraziták különböző fejlettségi
szintjét, bemutatta, hogy hol találhatók meg az állatban. Megtudhattuk,
hogy nincs számottevő különbség a

suta és bak között a fertőzöttséget illetően, viszont a fiatal egyedekben
jóval gyakoribb és nagyobb mértékű
a fertőzöttség. Titkár úr hangsúlyozta, hogy ezek a fertőzések nem csökkenthetők kellő hatékonysággal és
gazdaságosan „csoda-nyalósókkal”,
hiszen erre nézve is történtek vizsgálatok, melyek a hatékonyságot nem támasztották alá kellő bizonyossággal.
Bár az előadásokat a szervező vitaindítónak szánta, a nyilvános kérdések, felvetések elmaradtak. Ez talán
annak is tulajdonítható, hogy a program elég hosszúra sikerült, csaknem
este 9 körül ért véget titkár úr előadása. A vacsora mellett viszont élénk beszélgetést folytattak vadásztársaink,
elgondolkodva egy-egy témán, az
újonnan hallottakon.
Már vannak visszhangok, amiből
szintén azt a következtetést vonhatjuk le, hogy van a kezdeményezésnek
létjogosultsága. Úgyhogy várjuk a kamara kulturális bizottságának újabb
hasonló jellegű megmozdulását, ahol
ismét új ismeretekkel, valamint kapcsolatokkal gazdagodhatunk.
AVI
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A vadászkutyák
„vadászati alkalmassági vizsgája”
kötelező!
Néhány hónap múlva ismét intenzív vadászatok lesznek a vadászkutyákkal, gondolok itt az apróvadra való
vadászatra – de tény az is, hogy a különböző vadászkutyákkal egész évben dolgozunk valamilyen formában.
Kutyáinkat fel kell készíteni, meg kell tanítani, hogy elvárásainknak eleget tudjanak tenni és kulturáltan tudjunk
velük vadászni.
Ahhoz, hogy le tudjuk mérni, kutyánk valóban alkalmas-e a vadászatra, le kell vizsgáztatni. Természetesen ezt
előírja az FVM-rendelet is.
Az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetének Vadászkutya Szakbizottsága szeretné elősegíteni, hogy a Tolna
megyei vadászok eleget tudjanak tenni a fentiekben leírtaknak.
Igény szerint, egy-egy területen vizsga-előkészítőket tartunk.
Ezzel kapcsolatosan további tájékoztatást a Vadászkutya Szakbizottság alábbi tagjai adnak:
A Tamásiban tartandó vizsgával kapcsolatosan:
A Decsen tartandó vizsgával kapcsolatosan:
A Dombóváron tartandó vizsgával kapcsolatosan:
A Bogyiszlón tartandó vizsgával kapcsolatosan:
A Pakson tartandó vizsgával kapcsolatosan:

Palánki Gábor, tel.: 06-30-3319185
Király Attila, tel.: 06-30-3319201
Konyecsnyi Károly, tel.: 06-30-6351423
Stemler József, tel.: 06-30-9375723
Ezer Csaba, tel.: 06-70-9672549
Eppel János, tel.: 06-30-9379360

A „Vadászinfó” 2009. decemberi számában részletesen írtunk a VAV rendszeréről.
2010-ben öt alkalommal tervezünk vizsgát:
augusztus 21-én:
szeptember 4-én:
szeptember 18-án:
október 2-án:
október 23-án:

Tamásiban,
Decsen,
Dombóváron,
Tolnán (vaddisznós és kotorékebek),
Pakson

Jelentkezni lehet a vizsgát megelőzően 30 nappal az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetéhez beküldött jelentkezési lapon. A jelentkezési lap letölthető a kamara honlapjáról (www.omvk-tolna.hu/nyomtatvanyok-90.html),
vagy beszerezhető a szervezet irodájában.
A vizsga díja: 5 000 Ft a származási lappal rendelkező kutyák részére, származási lappal nem rendelkező kutyák
után – tetoválási díj címén – további 1 000 Ft-ot kell fizetni.
Bejelentkezéskor a kamara átutalásos számlát állít ki, amelyet postai úton küld ki a tulajdonos címére. A számlát
a megadott határidőig kérjük kiegyenlíteni.
A díjat rózsaszín postai
utalványon is teljesíthetik. A vizsgán az átutalásról vagy a postai befizetésről szóló bizonylatot be kell mutatni.
A jelentkezési határidők pontos betartását
kérjük annak érdekében, hogy a helyi rendezők a legjobb feltételeket tudják biztosítani a vizsgák megrendezéséhez.
Eppel János
a Vadászkutya
Szakbizottság elnöke
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Országos Magyar Vadászkamara
Tolna Megyei Területi Szervezete

JELENTKEZÉSI LAP
7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18.
Telefon: 74/512-224, telefon, fax: 74/512-225
E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
Web: www.omvk-tolna.hu

Vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgájára
(Géppel, vagy nyomtatott betűvel töltendő ki!)

A rendezvény helye: ............................................................Ideje: ...................................................................................
Kutya neve: .......................................................................................................................................................................
Fajtája: ..................................................................................Ivara: ...................................................................................
Törzskönyvi jele, száma: ......................................................Azonosító száma: ...............................................................
Születési ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................................
Színe és jegyei: .................................................................................................................................................................
Szőrzete (rövid, drót): .......................................................................................................................................................
Apa neve: .............................................................................Tkvi. száma: ........................................................................
Anya neve: ...........................................................................Tkvi. száma: ........................................................................
Tulajdonos (neve, címe, telefonszáma, e-mail címe): ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kutya felvezetője: ..............................................................................................................................................................
Vadászjegy száma: ...........................................................................................................................................................
Vadászatra jogosult (VT): ..................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................................................Aláírás: ................................................................................

Törzskönyvezett kutya esetében a jelentkezéshez mellékelni kell a származási lap másolatát is!
A JELENTKEZÉSI LAPOT az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezetéhez kell küldeni a vizsga előtt 30 nappal!
(Törzskönyv – származási lap – nélküli kutyák esetében a jelentkezési lap – értelem szerint töltendő ki.)
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Vad-gépjármű ütközés

S

zegény embert az ág is húzza.
A vadásztársaságokat pedig sok
ág mellett még a vad-gépjármű ütközésből eredő kár is. Jól tudják azok, akik már találkoztak a problémával, hogy egy ilyen eseményre
egy gyengébb gazdasági lábon álló
vadásztársaság akár rá is mehet. Aki
pedig még nem találkozott a problémával, az biztosan fog.
A vadászatról szóló törvény a 75.
§ (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik „A jogosult a Polgári
Törvénykönyvnek a fokozott veszél�lyel járó tevékenységre vonatkozó
szabályai szerint köteles megtéríteni
a károsultnak a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson
kívül másnak okozott kárt.” Ebbe a körbe tartozik a vad-gépjármű ütközése
is azzal, hogy a gépjármű használata
is fokozott veszéllyel járó tevékenység,
így ilyen esetben a kárt több személy
fokozott veszéllyel járó tevékenységgel közösen okozza, azaz két veszélyes üzem találkozásáról beszélünk.
Mindkét fél szenved el kárt. Az autós
a gépjárműben keletkezettet, míg a
vadgazdálkodást folytatók a vadban
keletkezettet. Mert ha nem lenne is-

Fotó: Király István

Egy lehetséges megoldás
mert, annak is van értéke, és nem is
kevés. A jelenleg hatályos jogszabály
értelmében egy gímszarvasbika vadgazdálkodási értéke akár 3 750 000 Ft
is lehet.
De most tekintsünk el a dolog jogi
részétől, hiszen arról már biztosan sokan írtak és még fognak is.

gyében összesen 12 450 méternyi
útszakasz került a prizmák védelme
alá. A projektben részt vállalt a Tolna
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság,
a Tolna Megyei Vadászszövetség és a
Hungária Biztosító is.

Mint a címben is jeleztem, egy lehetséges megoldást szeretnék az olvasó figyelmébe ajánlani. A lehetséges
megoldás nem feltétlenül a vadveszélyt jelző közúti táblák száz méterenként történő kihelyezése. Ezzel csak
„farkast kiáltunk” és a vadveszélyt jelző táblák hatása nem fog érvényesülni.

A prizmák a gépjármű fényszórói által kibocsátott fényt az úttest jobb és
bal oldala melletti területre szórják szét
(lásd ábra). Ezzel a fényhatással a vadat megtorpanásra, illetve az úttól
való menekülésre késztetik. A terepadottságoktól függően a prizma által
szétszórt fény szöge változtatható. Hátránya a megoldásnak, hogy csak este tölti be szerepét, valamint az, hogy
az utak menti úgynevezett széljelzőkön
lehet elhelyezni, azok pedig csak legfeljebb a két számjegyű utakon találhatók (fotó).

Az előzményekről
A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei
Igazgatóságának koordinálásával
2007 óta, Tolna megyében a legveszélyesebbnek ítélt útszakaszokon kihelyezésre kerültek úgynevezett vadriasztó prizmák. 2007-ben 6500 méter
hosszan – több szakaszban –, 2008ban 4650 méter hosszan, míg 2009ben 1300 méter hosszan. Így a me-

A prizmák működési elve

A prizmák eredményessége
2009 őszén felvetődött a kérdés, hozzáteszem jogosan, hogy fel kellene
mérni a prizmák hatékonyságát. Ennek másik apropója az volt, hogy a
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2005

2006

2007

2005–2007
átlaga

2008

2009

2008–2009
átlaga

Bakta Vt.

7

6

2

5

0

0

0

Szekszárd–Szálkai Vt.

5

1

7

4

0

4

2

Kakasd Vt.–Völgységi
Természetbarát Ve.

14

12

14

13

0

0

0

Kittenberger Vt.

4

8

0

4

0

0

0

Nagyszokolyi Vt.

0

0

3

1

6

1

4

Regölyi Kapos–Koppány Vt.

1

6

6

4

0

0

0

Vadászterület

Kocsolai Ftk.

6

1

2

3

0

3

2

Gyulaj Zrt. Hőgyész

27

14

13

18

1

0

1

Szekszárdi B. B. Á. Vt.

1

0

5

2

0

0

0

Összesen

65

48

52

55

7

8

8

szakasz védelme, de ha a ténylegesen
veszélyes szakaszok védelmét valósítjuk meg, akkor jelentős anyagi hátránytól mentesülhet a vadásztársaság
és az autós is. Ez pedig a vadgazdálkodók jelenlegi hátrányos gazdasági
helyzetét figyelembe véve meglehetősen fontos szempont.

megyei közútkezelő számára ekkor
derült ki, hogy megyénk valószínűleg
úttörője az ilyen típusú védekezésnek.
A felmérést két fordulóban tudtuk
megvalósítani, de az eredmény átütő sikerű volt (táblázat és ábra). Az
érintett útszakaszok viszonylatában a
prizmák telepítését megelőző évek átlagának mindössze 15%-a volt a regisztrált gázolási esetek száma. Több
szakaszon a gázolások megszűnése
volt jellemző. Az egyik jogosult esetében – Szekszárd–Szálkai Vt. – 2009-ben
négy esetben történt vad-gépjármű
ütközés a 2008-as év eseménytelenségéhez képest, ami azzal is indokolható,
hogy ezek az események a 6-os számú fő közlekedési út olyan szakaszán
történtek, ahol nappal is előfordul a
vad az úttesten, amikor a prizmák nem
tudják kifejteni áldásos hatásukat.
Összegezve a vadriasztó prizmák
kísérleti telepítésének eredményeit megállapíthatjuk, hogy a kezdeti
eredmények biztatóak és mindenképpen folytatásra ösztönzik az akcióban

részt vevő szervezeteket. A prizmák telepítésének költsége a beszerzés és a
kivitelezés forrásától függően nettó
140–355 Ft/m ár körül alakult. Ez az érték azt jelenti, hogy akár 300 000 forint körül is lehet egy kilométernyi út-

Ettől függetlenül azért nem árt tudomásul venni, hogy hazánk vadállománya már a honfoglalás előtt is itt volt,
és életterét az emberi tevékenység folyamatosan szűkíti. Az, hogy időközben az úthálózat egyre kiterjedtebb
lett, a vadat egyáltalán nem érdekli,
így a balesetek megelőzése a közlekedésben résztvevők feladata is. Ennek érdekében az éjszakai időszakban
mindig fokozott figyelemmel közlekedjünk, különös tekintettel az erdő illetve
erdősáv mellett, vagy közelében fekvő utakon. Fokozottan veszélyes időszakok még a tavasz, a nyár vége és
az őszi hónapok, amikor a különböző
vadfajok násza van, illetve az élőhelyhasználat időszakos változása.
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Országos és Nemzetközi Vadásznap
Pécs 2010. július 3. (szombat)

A rendezvény helyszíne: Pécs – Árpádtető, amely a Pécsre É-i irányból (Kaposvár, Dombóvár, Sásd, Komló
felől) bejövő 66. sz. út mellett (a Pécsre történő beérkezést kb. 2 km-rel megelőzően) a Mecsextrém Park
közvetlen szomszédságában található.

A tervezett program:
9 órától:
		
		
		
		

Országos és nemzetközi vadételfőző verseny indítása
(zsűrizés 13 órakor) a zöld területen felállított kis sátrakban
Egész nap a megyék és a baranyai vadásztársaságok
pavilonjainál trófeakiállítások, szakmai beszélgetések,
kóstoló és baráti vendéglátás

10 órakor:

Szabadtéri Hubertus-mise Árpádtetőn

11 órakor:
		

A Vadásznap ünnepélyes megnyitása Árpádtetőn, a színpadon
(Vadászhimnusz, köszöntők, ünnepi beszéd, kitüntetések átadása)

12 óra 30-kor:
13-tól 14 óráig:
		

Ebéd a VIP-vendégek számára (az árpádtetői étteremben)
Hazai és külföldi vadászkürtegyüttesek bemutatója
(az árpádtetői színpadon)

14-től 15 óráig:

Szarvashívó (bőgő) verseny (az árpádtetői színpadon)

15-től 16 óráig:

Kulturális műsor és vadászruházati divatbemutató a színpadon

15-től 16 óráig:
		

Vadászkutya-, solymász- és íjászbemutató
(a kis sátrak mögötti zöld területen)

17 órától:
		

Versenyek (lövész, vadételfőző, szarvasbőgő,
bor- és pálinkaverseny) értékelése, díjak átadása a színpadon

22 órakor:

Tűzijáték

Tisztújítás a Vadászszövetségnél
A kamarai választásokat követően ez év május 4-én a Tolna Megyei Vadászszövetség életében is beköszöntött
a tisztújítás. Az elkövetkező négy évre kellett vezetőséget, ellenőrző bizottságot és országos küldötteket választania a megye vadászatra jogosultjainak.
A küldöttek által megválasztott vezetőség összetétele az alábbi:
Elnök: Kocsner Antal
Titkár: Király István
Vadászmester: Kupás Deák Zoltán
Gazdasági felelős: Acsádiné Varjú Ildikó
Környezetvédelmi és propagandafelelős: Ezer Csaba
Ellenőrző bizottság:
Elnök: Bajor József
Tag: Heidt János
Tag: Soós József
		

Országos küldöttek:
Eppel János
Farkas Dénes
Király István
Soós József

A küldöttgyűlés és a választás problémamentesen lezajlott, ha attól a ténytől eltekintünk, hogy az esemény az
érdeklődés hiánya miatt családias légkörben zajlott le.
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TOLNA MEGYEI VADÁSZNAP
SIÓAGÁRD 2010. június 19.

PROGRAMOK:

8.00:
10.00:
		
		
11.00:
11.00:
12.00:
15.00:

Koronglövészet – egyéni, csapat
Ünnepi megnyitó
– új vadászok esküje
– kitüntetések átadása
Ifjúsági légpuskalövészet
Vadfőző verseny hozott anyagból
Kutyabemutató
Vadásznapi díjak átadása

Időponthoz nem kötött programok
• Trófeakiállítás
• Antikvárium, Makó
• Képzőművészeti kiállítás
		
• Népművészet Tolna megyében
• Íjászati bemutató
• Stefán Vadászcentrum
		
		
		
• Büfé
• Vadászvásárosok
• Terepjárókiállítás-bemutató
• Gyermeksarok

– bemutatkozik a Szentgyörgy Vadásztársaság
– régi könyvek
– Gyermekrajzpályázat alkotásainak kiállítása
– Természet- és tájfestők kiállítása
– Bemutatkozik: Alsónyék
– Sauer Mauser Blaser fegyverbemutató
– ZEISS optikák bemutatója
– Schmidt–Bender VORTEX
– tombola
– Stefán Ételbár
– Nissan
– játszóház

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
Csonka Tibor
Gemenc Zrt. vezérigazgatója

VÉDNÖKEI:
Háry János

Sióagárd polgármestere

Horváth István

polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Solymosi József

főtanácsadó
Földművelődésügyi és Vidékfelesztési Minisztérium

Süli János

Paksi Atomerűmő Zrt. vezérigazgatója

Dr. Szászi Ferenc

főigazgató
Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

KIEMELT TÁMOGATÓNK:
PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

TÁMOGATÓINK:

TOLNA MEGYEI VADÁSZKAMARA
SIÓAGÁRD ÖNKORMÁNYZATA
GYULAJ ZRT.
GEMENC ZRT.
STEFÁN VADÁSZCENTRUM
Tolna Megyei Vadászszövetség
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Jogszabályváltozások
A Vadászinfó legutóbbi száma
óta sok, a vadászatot, vadászokat
érintő jogszabály változott meg,
némelyik nem is csekély mértékben.
Az alábbiakban összefoglalva
most csak a legjelentősebb változásokat ismertetjük, amelyek
a vadásztársadalom hétköznapi
életét érintik.
Az 1996. évi LV. törvény,
valamint a végrehajtására
kiadott 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet főbb változásai

A lődíj elszámolásának rendjét
a jogosult állapítja meg, melyet
köteles a vadgazdálkodási jelentéssel együtt (minden év március
20-ig) a vadászati hatóság részére megküldeni.
A vad jelölésének szabályai is
változtak, legalábbis ami a jelölésre szolgáló azonosítójel, vagy
vadkísérő jegy használatára vonatkozik. Az új jelölésre szolgáló
azonosító és vadkísérő jegy ára
600 Ft/db. A vadkísérő jegyet a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve az éves
vadgazdálkodási terv jóváhagyásakor, a vadászatra jogosult
igényének megfelelő darabszámban adja ki.
Az elejtett nagyvad jelölésének
és a vadkísérő jegy használatának szabályai a jogszabályi előírást értelmezve a következők

Abban az esetben, ha a vadászatra jogosult a lőtt nagyvadat
magánfogyasztásra használja fel,
illetve kis mennyiségben magánfogyasztásra átadja, vagy eladja
az elejtőnek, nincs szükség a hatósági állatorvos általi vizsgálatra.
Ebben az esetben a vad elejtője
kitölti a vadkísérő jegynek az adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások rögzítésére
szolgáló rész első oldalát. A vadkísérő jegyről az azonosítást lehetővé tevő, perforáció mentén letéphető részt letépi, és azt rögzíti az
állati testen a nagyvad hátsó lábán, a csánk fölött - a horgasinat
(Achilles-ín) befoglalóan. Ezt követően a képesített vadhúsvizsgá-

ló a nagyvadat megvizsgálja, és
kifogásmentes minősítés esetén,
kitölti a vadkísérő jegynek az adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások rögzítésére
szolgáló részének második oldalát. A vadkísérő jegynek így kitöltött és leválasztott részét – a többi
az a vad csánkjában marad – a
képesített vadhúsvizsgáló átadja a vadászatra jogosultnak, aki
azt havonta visszaküldi az MgSzH
azt kibocsátó területi szervének,
azaz a vadászati hatóságnak. Az
azonosítást lehetővé tevő, perforáció mentén letéphető rész a lőtt
nagyvadat annak feldolgozásáig
végigkíséri.
Ha a lőtt vadat a vadászatra jogosult kis mennyiségben magánfogyasztás céljára átadja vagy
eladja az elejtőtől eltérő végső fogyasztónak, vagy kis mennyiségben átadja vagy eladja a kizárólag a végső fogyasztót közvetlenül
ellátó, kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek, vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti,
szükséges a hatósági állatorvosi
vizsgálat. Ezekben az esetekben
a vadkísérő jegy/azonosítójel egy
egységet képezve marad a vad
csánkjában a hatósági állatorvos vizsgálatáig, majd a hatósági állatorvos havonta visszaküldi
az MgSzH azt kibocsátó területi
szervének, azaz ebben az esetben is a vadászati hatóságnak.
Lényeges változás még a rendeletben, hogy a 66. § értelmében
társas vadászaton a vadászatvezető legalább középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítéssel rendelkező személy lehet.
A fegyvertartásra
és megszerzésre vonatkozó
szabályok változásai.

Bonyolódott a fegyver megszerzésének, illetve a fegyvertartási engedély érvényességének
meghosszabbítására vonatkozó
eljárás rendje is. Eddig ugyanis
elegendő volt az illetékes rendőrhatóságnál kezdeményezni az
eljárást kérelem beadásával –
csatolva a kötelező mellékleteket.

Január óta azonban a kérelem
beadása előtt a postán kell beszerezni az úgynevezett „adattovábbítás iránti kérőlapot”. A rendőrhatóságtól kapott információk
alapján az űrlap kitöltése okozhat
némi problémát attól eltekintve,
hogy értelemszerűen kell kitölteni. De kérem, mi értelemszerű ma
Magyarországon?
Az alábbiakban a kitöltéshez
kívánunk segítséget nyújtani

A személyes adatok, a lakcímadatok és a számlázási adatok
mezőit (1., 2. és 4.) a kérelmező
értelemszerűen tölti ki. Elvileg itt
nem lehet probléma.
A rendőrhatósággal történt
egyeztetés alapján az űrlap 3.,
5. és 6. számú mezőinek kitöltése
szokott problémát okozni.
Irodánkban megvásárolhatók:

„DIÁNA”
FEGYVERSZEKRÉNYEK
5 fegyver tárolására:
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Az űrlap 3. pontja (Postázási adatok) kitöltésekor a kérelem
benyújtása szerinti rendőrkapitányság címét kell beírni, így az
azonnal a rendeltetési helyére fog
menni.
Az 5.1. pontnál a második mondat folytatásaként a következő
szöveget kell beírni: „A 2004. évi
XXIV. törvény 3/A. § alapján”.
A 6. pont, a bizonyítvány felhasználási céljának megjelölése.
Ide a következő szöveg írandó:
„Fegyvertartási engedély kiadása céljából”.
Fontos még tudni az űrlapról,
hogy a borítékon szereplő vonalkód és az űrlap vonalkódja meg
kell hogy egyezzen, így az űrlapot
sokszorosítani nem lehet!
Változott az orvosi alkalmassági
vizsgálat rendje is. Új elem, és ez a
rossz hír, hogy a vadászlőfegyver-

tartók (253/2004. Korm. rendelet
24. § szerinti személyek) esetében
az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi alkalmassági vizsgálatból, az előzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági
vizsgálatból áll. Ennek megfelelően azon személyek, akik már rendelkeznek vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, csak időszakos
orvosi vizsgálaton kötelesek részt
venni – hacsak a háziorvos indokolt esetben el nem rendeli a pszichológiai vizsgálatot.
Azok a személyek viszont, akik
most kívánnak fegyver megszerzésére kérelmet benyújtani, az
előzetes orvosi vizsgálat mellett
előzetes pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is részt kell vegyenek.
A jó hír, hogy az egészségi alkalmassági vizsgálat érvényessége a 60. életévüket még be nem
töltött személyek esetében öt év,
a 60. életévet betöltött, de a 70.

életévet még be nem töltött személyek esetében kettő év, míg e
kor felett egy év időtartamú. Természetesen ezek a szabályozások
csak a II. alkalmassági csoportba
tartozó személyekre, azaz a sportvadászokra érvényesek.
Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy
megyénket „megkörnyékezte”
több pszichológiai labor is a vizsgálatok elvégzésével kapcsolatosan. Sajnos több esetben találkoztunk félretájékoztatással is az
érintettek körét, illetve a vizsgálatok árát illetően.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a 22/1991. NM. rendelet értelmében – fenti szabályozások e jogszabályban találhatók – a vizsgálatokat első fokon klinikai
szakpszichológus is végezheti, és
a vizsgálatok díja jogszabályban rögzített, jelen írás nyomdába adásakor 6 550 Ft (284/1997.
Korm. rendelet).

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

CÍM: Szekszárd, Tormay B. u. 18. • TELEFON: 74/512-224 • E-mail: postmaster@tolna-omvk.t-online.hu • HONLAP: www.omvk-tolna.hu
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A faddi példát érdemes követni!

A

Faddi Új Élet Vadásztársaság
tagjai és a földtulajdonosok az
1996–2006-os tízéves üzemtervi ciklus végén úgy döntöttek, hogy
a 8100 hektár terjedelmű bérleményüket és az egyesületet két területre
bontják. A tervet tett követte, a társaság és a terület két részre bomlott és
2007-ben a Faddi Új Élet Vadásztársaság az új üzemtervi ciklust a minimális vadászterület nagyságát alig meghaladó 3540 ha-os területen folytatta.
Az újonnan kialakított terület nagyságánál (kicsinységénél) fogva vadgazdálkodásra kevésbé volt alkalmas, és
tovább rontották a helyzetet a kedvezőtlen élőhelyi adottságok, valamint
az a tény, hogy az új határvonal kialakítása következtében a korábbi évtizedek eredményes fácán- és vadkacsatenyésztésével fel kellett hagyniuk.
Az újonnan kialakított vadászterület
apróvadállománya szegény: 120-150
mezei nyúl, 200-220 fácán törzsállományt becsültek, a szarvas és a vaddisznó csak váltóvadként jelent meg
olykor a területen. Egyedül az őz élt
olyan egyedszámban, amivel reményük szerint eredményes gazdálkodásba kezdhettek.
A 2007 tavaszi állományfelmérés
során mindösszesen 200 őzet becsültek a vadászterületen, ami 100 ha/5,6
egyedsűrűséget jelentett.
Legfontosabb célként az állomány
minőségének javítását, ennek értékmérőjeként a trófeasúly gyarapítását
tűzték ki.
Az állomány nagysága megközelítően összhangban volt az élőhely alkalmasságával, ezért csak kisebb állománynövelést terveztek.
Hosszabb távon az állomány ivararányának javítását tűzték ki célként.
Hogyan kívánták megvalósítani céljukat?
A minőségjavítás érdekében évszaktól függetlenül rendszeresen takarmányozzák az őzeket 19 etető- illetve szóróhelyen. Az etetőket és az
etetőhelyeket heti egy-két alkalommal ellenőrzik, és a szükségletnek
megfelelően pótolják a fogyott élelmet. Etetésre kukoricát, árpát, zabot,
napraforgót, tört szemet adnak vegyesen, helyenként a célnak és igénynek megfelelő összetételben. Az éves
szemes takarmányfelhasználás 30
tonna.
Minden etetőhelyen szelénes sót helyeznek ki, ügyelve annak rendszeres
pótlására.

Az állomány növelését a sutaállomány kíméletével kívánják elérni. Az
első évben a törzsállomány 12-15 %-át
tervezték lelövésre. A hivatásos vadász
segédletével történő válogató vadászat során a gidát vezető sutát csak kivételes esetben ejtik el, akkor, ha a gida lelövése is indokolt, amikor is előbb
a gida, majd a suta kerül terítékre.
A válogató vadászatot csak a hivatásos vadász jelenlétében folytathatják a terület nagyobb részén, ez alól
kivételt képez olyan területrész, ahol
az őzet nagyobb veszteségek is érhetik (pl. 6-os út melletti rész), ott egyéni
vadászatot is folytathatnak a vadásztársaság tagjai. A sutavad válogató
vadászatát a hivatásos vadász segít-

zák a vadásztársaságok – sikerrel. A
vadászat szabályozása a tagság körében nem váltott ki nagy éljenzést,
de az eredményt látva, a tagság véleménye is változhat.
Az üzemtervi ciklus első évében a
bak-suta arányát 1:1,3-ra becsülték,
ami a suta kíméletével 2010 tavaszára 1:1,7 arányra változott. A kissé kedvezőtlen ivari megoszlást 2010-től a
suták nagyobb arányú lelövésével kívánják javítani.
A szigorú és következetes minőségjavítást szolgáló rendet a tagság kezdetben kételkedve fogadta, néhányan
nemcsak kételkedtek sikerében és értelmében, de ellenezték is. A minőségjavulás első jelei már a 2009/20l0-es

ségével és útbaigazítása mellett végzik. A területen 22 magaslest építettek,
java részüket őzvadászatra használják.
Az őzek által lakott területrészen álló
magaslesek előtt szórókat létesítettek.
A szórókra rendszeresen rájáró őzcsapatokat a hivatásos vadász megfigyeli,
majd a lőhető egyedeket a vadászatra jelentkező vadásztársasági tagokkal
vagy bérvadásszal meglöveti. A módszer eredményeként a hibázás, a sebzés vagy a sebzett vad elvesztésének
esélye a minimálisra, az utóbbi időben
nullára csökkent. A gépkocsiról történő barkácsoló vadászat korlátozásával biztosítják az őzek nyugalmát. (Ezt
több alkalommal tapasztaltam az őszi
és a tavaszi állományfelmérés alkalmával magam is. – Szerző)
A módszer nem ismeretlen. Szolnok
megyében, ahol a világ legértékesebb állománya él, ezt a szigorú módszert évek óta egységesen alkalmaz-

vadászati évben megmutatkoztak. A
zsákmányolt őzbakok (zsigerelt) testsúlya 2007-ben 14,6 kg, 2008-ban 15,8
kg, 2009-ben 16,7, míg 2010-ben 18,5
kg-ra emelkedett. Nőtt a zsákmányolt
bakok agancsának átlagtömege is:
2007-ben 270, 2009-ben 311 g volt, az
idei évben az idény három első bakjának agancstömege 426 g-ra ugrott.
Feltételezhető, hogy a később zsákmányolandó őzbakok agancstömege
ezt az értéket módosítja. Az eredmény
azért értékes, mert az előző három évben két 400 g tömeget meghaladó
trófeás bak esett, míg 2010-ben már
kettőt zsákmányoltak bérvadászok.
Az eredmények azt igazolják, hogy
lehet eredményesen őzgazdálkodást
folytatni még 3000 ha-os vadászterületen is, abban az esetben, ha következetes és szigorú szakmai munkát
folytatnak.
F.D.
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„Kell az összefogás”
2007-ben az újjáalakult Kocsolai FTK
az októberi dámbarcogási időben
zsákmányolt trófeákból házi trófeamustrát rendezett tagjai számára. Rákövetkező évben már meghívta a vele határos szomszédait szemlélőnek,
bemutatva ezzel a területén élő értékes nemzeti kincseikből elejtett dám‑,
gímtrófeáit.
2009 nyarán Börcsök Zoltán Vt.‑elnök
és Bán Béla sportvadász közös kezdeményezésére 9 vadásztársaság kapott meghívót Dalmandra, a
Börcsök család tulajdonát képező
kúriában tartott régiós megbeszélésre. A meghívottak közül 7 vadásztársaság képviseltette magát. (Attalai

nos napra szervezett rókahajtást tartunk. Közös honlapot hozunk létre,
mely magában foglalja a régió vadászati lehetőségeit. Ezen törekvéseinket a jelenlévő MAGYAR VADÁSZLAP
(ld: 2009/9. sz.) jóvoltából, Somfalvi Ervin szerkesztő írásában a magyar vadásztársadalom elé tártuk.
Novemberben az öt vadásztársaság komolyan vette a kihívást, és fergeteges tisztelettüzes, vadászkürtös
trófeabemutatót, „Trófeamustrát” rendezett a vadásztársak és vendégeik
részére. Az estebédre tálalt forró vadpörköltet a kúria pincehideg borával
öblítettük le. (ld: Nimród decemberi száma)

kó, 1 borz díszítette a kúria gyönyörűen elrendezett, tavaszt váró gyepén,
majd ezt követően jó hangulatú közös
ebéddel zárult a nap. Bizony, kell a társaságok között az összefogás, mert ha
többen ülnek az asztalnál, még a falat is jobban esik.
Ez év tavaszán a Dalmand Vt. területén, 2 700 hektár területen a
nagyüzemi táblák közepén 4 m széles vöröshere-, lucernasávokat telepített vadvédelmi megfontolásból a Dalmand Zrt. Köszönet illeti az
élőhelyfejlesztésért.
Az összefogás eredményeképpen
a kulturális rendezvényeink magasabb színvonalra emelése, vadásza-

Gazda Vt., Dalmand Vt., Dombóvár FVK, Döbrököz FTK., Kocsola FTK.,
Nagykónyi Vt., Szakcs FTK.) Ebből végül 5 vadásztársaság volt az, amely
komolyan vette a kezdeményezést.
Ezen a megbeszélésen határoztuk el,
hogy közös trófeabemutatót rendezünk. Közös apróvad-telepítést tervezünk a régióban, megteszünk mindent
a szűkös élőhely megvédése érdekében. A vasi vadászok példájára, azo-

Hagyományosan részt veszünk a
megyei vadásznapon. Standot állítunk, pörköltet főzünk. Régiónkból öt
vadász az elmúlt évi megyei vadásznapon Hubertusz-kereszt elismerésben részesült.
Februárban közös rókahajtást szervezett négy vadásztársaság a saját
területén. (1 társaság korábbi időpontra tudta szervezni a hajtást.) 14
órakor a közös terítéket 8 róka, 7 szaj-

ti hagyományok megőrzése, és a törvényt végrehajtó hatóságokkal való
szorosabb együttműködés eredményeképpen egyre több vadász fogja nemcsak gondolni, hanem magáénak érezni a gondolatot, miszerint a
természet nem a miénk, hanem kölcsön kaptuk az unokáinktól.
Bán Béla
Nimród-érmes sportvadász
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Stein Krisztián

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

VADÁSZBOLT:

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

FEGYVERJAVÍTÓ
MŰHELY:

- javítás
- távcsőszerelés
- belövés
- barnítás
- fegyverek vizsgáztatása

NYITVA TARTÁS:

Pusztai István

PUSKAMŰVES

Vállalok:
javítást
vizsgáztatást
belövést
barnítást
távcsőszerelést
agyazást
7352 Györe, Sport u. 1.
Telefon: 06/74459-759
06/30-2588816

FÖLD ALATTI LŐFOLYOSÓ:
A bolt nyitvatartási ideje alatt
üzemel.

TEREPLŐTÉR:

Preparátor
Vállalom
vadászható
madárfajok és
emlősök
preparálását

Tavasztól őszig ügyeleti nyitva tartás.
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 02.00-ig

Telefon: 06/30-3319174
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Megalakult a Szenior Klub
Korábban számot adtunk arról, hogy
szervezetünk kezdeményezésére 2009
novemberében egy tartalmas kirándulás során elindult a megyében az

„idős” vadászok klubélete. A kezdeményezés megfelelő táptalajra talált, és
a szeniorok önszerveződésének – természetesen a kamara közreműködésével – eredményeként 2010. május
17-én ténylegesen megalakult a 70.
életévüket betöltött vadászok klubja.
A klub alakuló ülését egy nívós szakmai rendezvény előzte meg a Decsi
Vadásztársaság gondozásában lévő
Cserenc pusztai vadászházban található, a Sárköz életét bemutató kiállítás megtekintésével. A kiállításon a tárlatvezetést fiatalos hévvel, a klub egyik
tagja, Beödök Bertalan tartotta. Az ezt
követő ebéd után került sor a klub alakuló ülésére, ahol elsőként annak elnökét választották meg. Annak ellenére, hogy az elnök személyének kérdése
már korábban körvonalazódott, és a
jelenlévők teljes egyetértésben voltak
e téren, a dolog mégsem ment annyira
egyszerűen. Az elnök személye ugyan
nem volt kérdéses, és a leendő tagok
egyetértése sem, de a jelek szerint ebben a korban már nem olyan forrófe-

jűek és bevállalósak az emberek, mint
fiatal korban. Azonkívül a leendő elnök
szerénységét kellett még megtörniük a
jelenlévőknek, de több kortesbeszédet
követően
végül
is Farkas Dénes –
mert, hogy a jelenlévők teljes egyetértésben mindenki
„Dénes bácsi”-ját
jelölték a posztra –
beadta a derekát
és vállalta e nemes
tisztséget.
Ezt követően a
klub elnöke meg is
kezdte a munkát, és
a jelenlévők teljes
körű egyetértésével
megfogalmazták az
alapelveket és az éves programot.
Eszerint a klub tagja az arra jogosult vadász, jelentkezés alapján lehet.
A jogosultságot a 70. életév betölté-

se jelenti. A jelentkezőket automatikusan fogadja a klub. A klub ez évi programtervének megtárgyalása során az
a megállapodás született, hogy legalább egy közös vadászaton vesznek
részt a tagok, és további egy-két vadászvacsorát és szakmai programot
szerveznek.
Az ülésen a kamara részéről jelen volt
Kocsner Antal elnök és Király István titkár is. Az elnök beszédében tájékoztatta a klubtagokat és annak elnökét,
hogy a klub jövőbeni működéséhez a
kamara minden formában hozzájárul,
legyen az szervezési, vagy akár anyagi segítség.
A nap további része igen kellemes
beszélgetéssel zajlott, amelyen előkerültek a tagok legjobb borai is.
Annak érdekében, hogy valaki a Szenior Klub tagjává váljon, az alábbi jelentkezési lapot kérjük eljuttatni a vadászkamara irodájába.

...........................................................................................................................................................................................
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"

"

"

Jelentkezési lap
Alulírott (név) ……....……..........................................…………..…., (lakhely) ………..………...........……………………,
(telefon) ……………………….....................................…. jelentkezem az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete,
Kulturális Szakbizottsága, Szenior Klubjába.
A jelentkezéssel egy időben a klub tagságával együtt járó kötelezettségeket vállalom.
Kelt:……………………, 2010. …………….(hónap)…………(nap)
.................................
aláírás

Jövőnk

energiája

www.atomeromu.hu

