
Ismét itt az év vége és egy új év
kezdete, amely az újrakezdés éve
lesz. Egy lejárt tíz éves ciklus van

mögöttünk. Ha ezt az idõszakot ér-
tékeljük, elmondhatjuk, hogy vol-
tak eredményeink, de értek ben-
nünket csalódások is. Ebben a cik-
lusidõszakban lépett be országunk
és ezzel vadásztársadalmunk is az
Európai Unióba. Nyilvánvaló volt,
hogy ez a tény számos elõre kiszá-
mítható és elõre nem látható válto-
zásokat hoz, melyekkel mára talán
már megbékéltünk. 

2007 az átrendezõdés éve lesz. A
piacgazdaság szabályai egyre erõ-
södnek, a vadgazdálkodás és a va-
dászat igen költséges tevékenységgé

vált. Az átrendezõdés, ha akarjuk,
ha nem be fog következni. Ennek el-
lenére a vadásztársadalomnak a
vadgazdálkodás, a vadászati ha-
gyományok és a természeti értékek
fenntartása továbbra is kötelessége. 

A megyénkben egyre több ren-
dezvényünkkel hívtuk fel magunkra
a figyelmet, hogy elfogadtassuk ma-
gunkat a megye közvéleményével.
Próbáljunk összhangot teremteni,
ne bomlasszuk saját közösségein-
ket, maradjunk igaz vadászok. Bízom
abban, hogy valamennyiünk megta-
lálja a saját közösségét, és sok öröm-
teli pillanatban lesz még részünk az
elkövetkezendõ vadászidényekben
– persze egyre több pénzért. 

Az elnökségünk nevében kívánok
valamennyi vadásztársamnak és
családjának kellemes karácsonyi
ünnepeket és vadászsikerekben gaz-
dag, békés, boldog Újesztendõt.

KOCSNER ANTAL
Kamara elnöke

TISZTELT VADÁSZTÁRSAK!
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Mint azt bizonyára mindenki tudja 2005
november 30-án a vadászkamara új hely-
re költözött, a megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás területén lévõ
irodába. A kezdeti nehézségek után lassan
belerázódtunk a napi munkába, és mára
vadászaink is könnyedén megtalálnak
bennünket. Jelentõs elõnyt jelent új he-
lyünkön, hogy az udvaron lehet parkolni,
és nem kell sietni, mert lejár a parkolójegy.
Ugyancsak elõnyös számunkra, hogy ne-
gyedéves irodabérleti díjat fizetünk, amely
magában foglalja a közüzemi díjakat is.
Az épület riasztóberendezéssel van ellátva,
ezen felül élõerõs õrzés van munkaidõn kí-
vül. A bérlemény három irodahelységbõl
áll, melybõl egyik titkári irodaként, egyik
ügyfélfogadóként, a harmadik tárgyaló-
ként funkcionál. Saját mosdónk és öltözõ-
helyiségünk van, amely az elõzõ helyen
nem volt. Rendszeresen használjuk az Ál-
lategészségügy Tanácstermét, ahol akár
küldöttközgyûlést, vizsgát, egyéb rendez-
vényeket tudunk lebonyolítani. Az irodát si-
került otthonosan, hangulatosan beren-
dezni, a vadászok visszajelzése egyértel-
mûen pozitív a változást illetõen. 

Titkárunk Varga Mihály 2005. október
elsejétõl látja el a titkári teendõket, elõdje
Bognár Mihály segítségével könnyen beil-
leszkedett a vadászkamara vezetõségébe.
Tavaly év végén búcsúztattuk kolléga-
nõnket Cserváriné Zsuzsikát, aki hosszú
évtizedeken keresztül állt a vadásztársa-
dalom szolgálatában, mindig lelkiisme-
retesen végezve munkáját. Kívánunk ne-
ki hosszú, boldog és kiegyensúlyozott
nyugdíjas éveket. 

Ily módon köszöntött ránk az Újév; új
helyen megújult kollektívával. 2006 elsõ
hetében elkezdtük a vadászjegyek érvé-
nyesítését a 2006/2007-es vadászati év-
re. November végéig 2276 db vadászje-
gyet adtunk ki, illetve hosszabbítottunk
meg összesen. Megyénkben minden va-
dász a kamara tagja. Idén 91 új vadász-
szal gyarapodott a megyénk. A hetven
évet betöltött vadászainknak továbbra
sem kell kamarai tagdíjat fizetni, õk 105-
en vannak Tolna megyében, és hölgyva-
dászaink száma is egyre nõ.

Ebben az évben 5 vadászvizsgát tartot-
tunk, 53 vizsgabizonyítványt állítottunk ki.
Sajnos elég magas a bukási arány, a je-
lentkezõk nem készülnek fel elég alaposan,
természetesen vannak pozitív példák is. 

Április hónap folyamán megkezdtük a
külföldi vendégvadászok részére szóló
vadászfelelõsség és balesetbiztosítások
árusítását is. Nagy az érdeklõdés a bé-

lyegek iránt, november végéig 211 da-
rabot sikerült értékesíteni. 

Szakmai, társadalmi jellegû rendezvé-
nyeinkrõl röviden. Január utolsó szombat-
ján a hölgyeknek rendeztünk egy fácán-
hajtóvadászatot Sióagárdon. Az összejö-
vetel immár hagyományosnak mondható,
idén is nagyon kellemes hangulatban telt.
A vadászat végeztével a hölgyek Ifj. Szaba-
di István õzraguját fogyasztották jóízûen. 

2006. április 7-én tartottuk Hõgyészen
a hivatásos vadászok éves kötelezõ to-
vábbképzését, ahol szó esett a vadhús-
vizsgálati rendszerrõl, a vadászterületek
kialakításáról, valamint a vad-gépjármû
ütközésekrõl. Itt vehették át a vadõrök a
Hivatásos Vadászok Kézikönyve I. köte-
tét. (Mindkét kötet kapható az irodában)

Április 14-én tartotta a vadászkamara az
éves küldöttközgyûlését, melyen beszámol-
tunk a kamara elõzõ évi pénzügyi gazdál-
kodásáról, illetve ismertettük a küldöttekkel
a 2006 évi pénzügyi gazdálkodási tervet. A
Felügyelõ Bizottság beszámolt a kamaránál
végzett ellenõrzésrõl, hibát nem találtak. 

Október 29-én Vadászkutya Alkalmas-
sági Vizsgát tartott Kynológiai Bizottsá-
gunk, ahol 30 kutya szerezte meg a meg-
felelõ minõsítést. 

Kulturális programokban sem szûköl-
ködtünk az idén, melyekrõl részletes be-
számolót olvashatnak a Vadászinfóban
Szabadi István tolmácsolásában. Röviden
összefoglalva. Márciusban tartottuk a Me-
gyei Vadászbált a fõiskola aulájában, jó
hangulatban telt az este, ahol a tombola
fõdíja egy gímbika kilövési joga volt. Au-
gusztus utolsó vasárnapján volt a hagyo-
mányos megyei Vadásznap. Nagy érdek-

lõdés mellett zajlott a rendezvény. Társren-
dezvény volt a Német Vizsla Klub 30éves
jubileuma, melyet a Sió Motelben tartottak.
Támogattuk a szeptemberi, Kölesden ren-
dezett Diána napi vadászvigadalom címû
rendezvényt, valamint a Szálkán megtartott
I. Szarvasidény-Nyitányt is. 

Október 25-tõl november 3-ig láthat-
ták az érdeklõdõk a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház üvegtermében rendezett
Rendellenes Trófeák kiállítását. A kiállítást
festmények és agancsfaragványok gaz-
dagították. Az elnökség tagjai szakmai
segítséget nyújtottak az érdeklõdõknek, a
kiállítás látogatottsága folyamatos volt. 

Néhány szót ejtsünk a Tolna Megyei Va-
dászszövetségnél folyó munkáról is. Bizo-
nyára sokan nincsenek is tisztában azzal,
hogy itt egy irodán belül két különbözõ
társadalmi szervezet mûködik. Az utóbbi
idõben kicsit háttérbe szorult a Vadászszö-
vetség, de ennek ellenére itt is élénk mun-
ka folyik. Az idei évben két társaság lépett
be a Tolna Megyei Vadászszövetségbe,
így már 48 vadásztársaság alkotja a szö-
vetséget, és kilenc olyan társaság van a
megyében, akik nem tagok. Több témá-
ban küldtünk tagjainknak tájékoztató le-
velet, többek között a területkialakítások-
ról, állami földek képviseletével kapcso-
latban, vadhúsvizsgálat rendjérõl, stb. 

Az idén két pályázatot nyújtottunk be a
Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül,
és legnagyobb örömünkre mindkettõn
nyertük. Elsõ alkalommal ugyan keveseb-
bet, mint amennyit szerettünk volna, de így
is sokat jelentett. Elsõ körben számítás-
technikai eszközökre, így laptopra, illetve
projektorra pályáztunk. Az eszközöket idõ-
közben beszereztük, és számos területen
igen nagy hasznát vesszük. Második kör-
ben holnaptervezésre pályáztunk, melyen
megnyertük a kért összeget. A honlap ter-
vezése jelenleg is folyamatban van, remél-
jük hamarosan már az interneten is meg-
találhatnak bennünket a vadászok. 

Május hónapban környezetvédelmi fe-
lelõsök részére szakmai tanácskozást hir-
dettünk, sajnálattal észleltük, hogy a té-
makört nagyon hanyagolják a társasá-
gok. Összesen tizenkét vadásztársaság
természetvédelmi felelõse jelent meg a
megbeszélésen. 

A szövetség szervezésében augusztus
11-i kezdéssel állami vadászvizsgára fel-
készítõ tanfolyamot indítottunk. 17 részt-
vevõnk volt, a tanfolyamot pozitív ered-
ménnyel zártuk. A vizsga szeptember 26-
27-én volt, ahol 15 fõ jelent meg és 14
bizonyítványt állíthattunk ki. Jövõ évben
három tanfolyam indítását tervezzük,
melyek idõpontja még decemberben
meghatározásra kerül, így elõre tervez-
hetik programjukat a résztvevõk.

A vadászkamara és vadászszövetség
munkatársai munkaidõben készséggel
állnak a Tolna megyei vadászok rendel-
kezésére.                                     -AVI-
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A következõ évben a több éves gya-
korlatnak megfelelõen január elsõ
hetében kezdõdik az elõzõ évi va-
dászjegyek érvényesítése. A vadász-
társaságok, a hosszú sorban állás el-
kerülése érdekében idén is idõpontot
kapnak, így tagjaik a számukra mmeegg--
aaddootttt  iiddõõppoonnttbbaann  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeessíítt--
hheettiikk  vvaaddáásszzjjeeggyyeeiikkeett.. Kérjük a társa-
sági tagokat, hogy munkánk meg-
gyorsítása érdekében lehetõleg minél
többen adják le az érvényesítéssel
megbízott társuknak vadászjegyeiket.
Kérjük továbbá, hogy a vadászjegy
leadásakor a vadászjegyet ellenõriz-
zék. A vadászjegyet illetve lõjegyzéket
ne vegyék ki a tokból, mert elkeve-
redhet. A vadászjegy az elõzõ évi lõj-
egyzék bemutatását követõen, érvé-
nyesítõ bélyeg beragasztásával hosz-
szabbítható meg. A vadászjegyek ára
az érvényesítéskor készpénzben fize-
tendõ, vonatkozik ez a vadásztársa-
ságokra is. Az idõs vadászainknak,
akik 2007. december 31-ig betöltik
a 70. életévüket, kamarai tagdíjmen-
tességet biztosítunk, így számukra az
érvényesítés költsége 11 000 Ft. A
vadászjegy vagy egyéni lõjegyzék el-
vesztése, megrongálódása esetén
ennek pótlására eljárási díj befizetése
ellenében van lehetõség.

2007-ben lehetõség van vviiddéékkii  hheellyy--
sszzíínneekkeenn is a vadászjegy érvényesíté-
sére. Ide várunk minden vadászt, aki-
nek ez kényelmesebb, illetve közelebb
van, mint a szekszárdi iroda. Nemcsak

a vadásztársasági tagokat, az alanyi
jogon vadászókat is várjuk. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy azokon a napo-
kon, amikor vidéken tartózkodunk iro-
dánkban az ügyfélfogadás szünetel. 

A vidéki vadászjegykiadás pontos
helyszínei és idõpontjai a következõk:
�� TTAAMMÁÁSSII,,  KKöörrzzeettii  FFööllddhhiivvaattaall,, Sza-

badság u. 54. 22000077..  jjaannuuáárr  0099
kedd és 22000077..  jjaannuuáárr  1111. csütörtök 

�� HHÕÕGGYYÉÉSSZZ,,  MMûûvv..  HHáázz, Kossuth L.
tér 13. 22000077..  jjaannuuáárr  1166 kedd és
22000077..  jjaannuuáárr  1188. csütörtök

�� DDOOMMBBÓÓVVÁÁRR SSzzáállkkeerreesszztt  VVaaddáásszzbboolltt,,
Ady E. u. 9. 22000077..  jjaannuuáárr  2233 kedd
és 22000077..  jjaannuuáárr  2255..  csütörtök

�� PPAAKKSS,,  KKöörrzzeettii  FFööllddhhiivvaattaall,, Szent-
háromság tér 6. 22000077..  jjaannuuáárr  3300..
kedd, 22000077..  jjaannuuáárr  3311.. szerda és
22000077..  ffeebbrruuáárr  0011..  csütörtök
Naponta 88..3300  ééss  1144  óórraa  kköözzöötttt

kereshetnek bennünket ezeken a
helyszíneken.

Minden vadásztársaság december
hónap folyamán értesítést kap a va-
dászjegy érvényesítés idejérõl, he-
lyérõl és egyéb tudnivalókról. A va-
dásztársaságok megkapják a nyil-
vántartásunkban szereplõ taglistát,
a tagok összes adatával, melyet ja-
vítva, bõvítve kérünk az érvényesí-
téshez magukkal hozni. Az érvénye-
sített vadászjegyek mellé 2007-ben
is minden kamarai tag vadászév-
könyvet kap, ezért kérjük a társasá-
gokat, gondoskodjanak arról, hogy
ezeket is el tudják szállítani.

FFoonnttooss!! A 2006/2007 évi vadász-
jegyek érvényessége 22000077..  ffeebbrruuáárr
2288--áánn lejár. Eddig az idõpontig ér-
vényesíteni kell a vadászjegyeket a
következõ vadászati évre. Amennyi-
ben ez nem történik meg, súlyos kö-
vetkezményekkel járhat, elsõsorban
a fegyvertartási engedély visszavo-
násával. Felhívjuk szíves figyelmüket
a határidõ betartására, hiszen a
fegyvertartási engedély visszavoná-
sa után meghatározott ideig nem le-
het vadászatot folytatni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt va-
dászokat, hogy 22000066..  ddeecceemmbbeerr  2222..
((ppéénntteekk))  ééss  22000077..  jjaannuuáárr  0033..  ((sszzeerrddaa))
kköözzöötttt  aazz  üüggyyffééllffooggaaddááss  sszzüünneetteell az
éves szabadságok kiadása miatt. Ja-
nuár 3-tól a megszokott ügyfélfoga-
dási idõben várjuk vadászainkat. Va-
dászjegy-érvényesítés minden munka-
napon lehetséges, pénteki napokon
12 óráig. Az iroda munkatársai kész-
séggel állnak a vadászok rendelkezé-
sére a 74/512-224, 74/512-225-ös
telefonszámokon, valamint Varga Mi-
hály Titkár a 30/239-46-40-es, illet-
ve Acsádi Ildikó a 30/469-08-41-es
telefonszámon. Reméljük a vadászje-
gyek érvényesítése zökkenõmentesen
zajlik majd, mindent megteszünk en-
nek érdekében.

Vadászüdvözlettel: 
VARGA MIHÁLY

Tolna m-i Vadászkamara titkára

Vadászjegy érvényesítés 2007/2008

Tisztelt Vadásztársak!
Sokunknak a 2007-es évben lejár a fegyvertartási engedély
hatósági érvényessége. Az engedélyezési eljárást a lejárat
napját megelõzõen legalább 30 nappal kell kezdeményezni.
Érdeklõdni az illetékes városi rendõrkapitányságoknál lehet
az ügyintézõknél.

Vadászati emlékhelyek felkutatására!
Egy országos kiadvány van készülõben a vadászati emlékhe-
lyekrõl. Ez a kiadvány tisztelgést jelent a múlt, elõdeink tettei
elõtt, bõvíti a szakirányú történelemismeretet, szolgálja a va-
dászati kultúra ápolását. Minden ilyen emlékhellyel kapcso-
latos információt várunk az egész megyénk területérõl a kö-
vetkezõ adatok megadásával: • hely megnevezése  • rövid be-
mutatás, tájékoztató  • megközelíthetõség
Mindenki segítségére számítunk, várjuk jelentkezésüket kama-
rai szervezetünknél, vagy az alábbi telefonszámon:
Szabadi István 06/30-9576667

VÁLTOZIK A KAMARAI TAGDÍJ!
A jelenlegi 2000,-Ft-os kamarai tagdíj 2002. január 1-tõl
van érvényben, akkor 1200, Ft-ról változott a jelenlegi
összegre. A tagdíj emelésével az elnökség célja, hogy a
területi szervezetek gördülékeny mûködéséhez megfelelõ
anyagi hátteret biztosítson. 
Területi szervezetek taglétszámuk arányában a központ felé
fizetnek bizonyos összeget a kamarai tagdíjból, melynek
mértéke a 2004. és 2005. évben nem változott. A közpon-
tunk mûködése során a negyedik negyedévre likviditási gon-
dok jelentkeztek, melynek két forrása a Hivatásos Vadászok
kézikönyvének megjelenése (csekély mértékû megvásárlá-
sa), valamint ez évben pályázati úton, az állami költségve-
tésbõl nem sikerült bevételre szert tenni. A központ gazdál-
kodását nagy  mértékben az is befolyásolja , hogy  a költsé-
gek két éven át folyamatosan növekedtek, de a bevételeket
semmilyen forrásból nem sikerült növelni. Szükségesnek lát-
szott tehát a kamarai tagdíj emelése, 3000Ft/fõ-re!
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IIddéénn  mmáárrcciiuuss  44--éénn  ttaarrttoottttaa  aa  TToollnnaa  MMeeggyyeeii  VVaaddáásszzsszzöövveettsséégg  aa  hhaaggyyoommáá--
nnyyooss  mmeeggyyeeii  vvaaddáásszzbbáálltt..  AA  rreennddeezzvvéénnyynneekk  iiddéénn  iiss  aazz  IIllllyyééss  GGyyuullaa  FFõõiisskkoo--
llaa  aauulláájjaa  aaddootttt  hheellyyeett,,  aa  bbáálloonn  mmiinntteeggyy  sszzáázzööttvveenn  ffõõ  mmuullaattootttt  hhaajjnnaalliigg..

A ünnepélyes megnyitón a vadászhimnusz elhangzása és a Tolna megyei
Vadászok zászlajának bevonulása után Varga Mihály Titkár köszöntötte a
bálozókat. A vacsora menüjében többek között újházy fácálevest, vörös-
boros vadpörköltet kapros-túrós galuskával kóstolhattak a résztvevõk. A
menüt sültestál színesítette, melyhez köretként borban párolt gyümölcsö-
ket, gombás rizst, almás krokettet tálaltak. Desszertet svédasztalról válo-

gathattunk, és éjfélkor elfogyasztottunk
mindent, ami a vacsoráról megmaradt. A
talpalávalót a bonyhádi Royal zenekar szol-
gáltatta. A bál jó hangulatban telt, várjuk
az érdeklõdõket a 2007-es vadászbálra is.

22000066..0055..0055..--éénn  SSiióóaaggáárrddoonn  ttaalláállkkoozzttaakk
aazz  OOMMVVKK  TToollnnaa  mmeeggyyeeii  TTeerrüülleettii  SSzzeerrvvee--
zzeettee  mmeegghhíívváássáárraa  aa  mmeeggyyéébbeenn  mmûûkkööddõõ
vvaaddáásszzttáárrssaassáággookk  kkuullttuurráálliiss  ééss  tteerrmméésszzeett--
vvééddeellmmii  ffeelleellõõsseeii..

Három olyan témakört választottunk,
melyek egyenként is érdeklõdére tarthat-
nak számot. A Vadászati etika címmel
Békés Sándor vadász, író tartott elõadást
a témakör írott és íratlan szabályairól. Ki-
hangsúlyozta: a  vadásztársadalomra ne-

hezedõ terhek miatt összefogásra van szük-
ség, nem pedig széthúzásra, amely sok
helyen tapasztalható. Sok vadászbarát-
ság szûnt meg a területkialakítási proce-
dúrák kapcsán. Pedig a vadászatnak ép-
pen a vadászatra szánt idõnek kellemes,
jó hangulatú eltöltésérõl, a közös szen-
vedély miatti barátságról kellene szólnia.

Varga Mihály az OMVK Tolna megyei
Szervezetének titkára a vad-gépjármû üt-
közés jelenlegi helyzetérõl tartott elõ-
adást. Az bizonyos, hogy  a kialakult

gyakorlat nem jó sem a
vadgazdának, sem az au-
tósnak. A vadgazda szem-
pontjából túlságosan meg-
terhelõnek számít a felelõs-
ségvállalás akkor, amikor az
elütött vad az állam tulajdo-
na, az út ahol elütik nem
vadászterület és semmiféle
ráhatása nem volt, hogy a
baleset létrejött.

Szabadi István az OMVK
Tolna megyei Területi szer-
vezetének kulturális- és ter-
mészetvédelmi felelõse kör-
nyezetünk, vadászterülete-

ink tisztántartásáról, a szemétgyûjtési ak-
ciók sikerérõl számolt be.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy  a va-
dásztársaságok nagy része szívén viseli
az akció megszervezését, végrehajtását,
azt, hogy sok-sok teherautónyi szemét
kerül oda ahova való. Az igazán jó az
lenne, ha meg tudnánk elõzni, hogy
erdõn,mezõn dolgozók, kirándulók, va-
dászok – ne tagadjuk: „Mi is szemete-
lünk” – nem hagynák felesleges dolgai-
kat szana-széjjel.

Találkozó a vadásztársaságok 
természetvédelmi–kulturális felelõseinek

F E L H Í V Á S !
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén

VÉREBVEZETÕI TANFOLYAMOT
szervezünk!

Jelentkezni: 74/512-225, 
06 30/2394640-es 
telefonszámokon!

Márciusban báloztunk
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Az önkormányzatok pedig szüntessék meg
mielõbb a milliónyi illegális szeméttelepet.

Európa ferde szemmel néz ránk, ha ebben
nem tudunk elõre lépni.

Azok akik elfogadták invitációnkat erre a
megbeszélésre idõszerûnek tartották, el-
mondták meglátásaikat, nagyon jó hangula-
tú beszélgetés alakult ki. A szervezõk részérõl
meglepetésként hatott, hogy az 54 területes
vadásztársaságot mindösszesen tizenketten
képviselték. Csak remélni tudjuk, hogy vadász-
társaságainknál az illetékes tisztségviselõk
korrektül ellátják munkájukat, aktívan szerve-
zik a társaságok kulturális életét.

Jó okunk van rá, hogy a jövõben rendsze-
resen tartsunk megbeszéléseket, ahol min-
denkinek lehetõsége lesz elmondani meglá-
tásait, biztosítsunk fórumot véleménycserére.

Békés, boldog Karácsonyt vadászsikerekben gaz-
dag Új Évet kívánok minden vadásztársamnak! 
Vadászüdvözlettel:              SZABADI ISTVÁN

Az ünnepélyes megnyitó keretei
között átadásra kerültek a kitünteté-
sek. Dr. Birinyi Ferenc Sportvadász
Alelnök a Kamarai Aranyérem kitün-
tetést vehette át. Magyar Vadásza-
tért érdeméremmel jutalmazták
Barsi Mihály urat. Nimród érmet ka-
pott Prajda Vendel, valamint Szabó

Tibor, a Bátaszéki Vadászegylet hi-
vatásos vadásza. A Regölyi Kapos-
Koppány Vadásztársaság a Gróf
Nádasdy Ferenc Emlékplakettel
gazdagodott. Továbbá a megyében
három arany, illetve egy bronz foko-
zatú Hubertusz kereszt került át-
adásra.

A megnyitó keretein belül Varga Mi-
hály Titkár ünnepélyes keretek között
avatta vadásszá az elmúlt egy év so-
rán vizsgázott vadászokat, vadászhöl-
gyeket. A megnyitót a decsi néptánc-
csoport színvonalas elõadása zárta.

A programok között hagyományos
koronglövészet, fõzõverseny, légpus-
kalövészet és  kutyabemutató zajlott.
Kötetlen programként látogatható
volt a trófeakiállítás bátai és bátaszé-
ki trófeákból. Láthattunk motorbe-
mutatót, autóbemutatót, agárfutta-
tást, és vásárolhattunk tombolát is.
A versenyek eredményei: 

Koronglövészet: 
csapat elsõ hely: Stefán Lõegylet
veterán elsõ hely: Gyöngyös István
senior: Ifj. Szabadi István
nõk: Csík Anikó
juniorok: Schmidt Balázs
Az ifjúsági légpuska versenyt a lá-

nyok részérõl Klézli Kitti nyerte és
Kövics Gergõ volt a fiúk között a leg-
jobb lövõ. A fõzõversenyben a regö-
lyi Kovács János fõztje bizonyult a
legfinomabbnak. Tolna megye leg-
szebb vadászkutyája az idén Varga
Klára német vizslája lett. A nyertesek
szép ajándékokkal térhettek haza.

VADÁSZNAP
Sióagárdon, 2006. augusztus 27-én 14. alkalommal került megren-
dezésre a Tolna Megyei Vadásznap. A rendezvény fõvédnöke Bene-
dek Fülöp szakállamtitkár, az OMVV elnöke volt. A köszöntõ után a
rendezvényt Frankné Dr. Kovács Szilvia a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének Elnöke, országgyûlési képviselõ nyitotta meg. 
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TTrróóffeeaakkiiáállllííttááss  mmáárr  ttööbbbb  aallkkaalloommmmaall
vvoolltt  TToollnnaa  mmeeggyyéébbeenn,,  áámm  rreennddeelllleenneess
ttrróóffeeáákk  kkiiáállllííttáássáátt  aazz  iiddeeii  éévvbbeenn  rreenn--
ddeezzttüünnkk  eellõõsszzöörr..  CCéélluunnkk  aa  kkiiáállllííttááss
sszzeerrvveezzéésséévveell  aa  llááttvváánnyy  mmeelllleetttt  aazz  ookkttaa--
ttááss,,  aa  sszzaakkmmaaii  iissmmeerreetteekk  bbõõvvííttééssee  vvoolltt..

Impozáns színhelye volt a kiállításnak
a Babits Mihály Mûvelõdési Központ
üvegterme, ahol a különleges trófeákat
azok értékének és rendkívüli szépségé-
nek megfelelõ módon mutathattuk be.
A 43 gímszarvas, 14 dámszarvas, 122
õz és 6 vadkan agyar látványa nem
csak a vadászokat, hanem a vadászati
ismeretekkel nem rendelkezõ – szép
számú – látogatót is ámulatba ejtette.
A régebben elejtett vadak trófeái  kö-
zött több volt a genetikai
eredetre visszavezethetõ
„hibával” rendelkezõ, míg
a most bemutatott, a közel-
múltban falra kerültek zö-
mének sérüléseit a civilizá-
ciós ártalmak okozták.

A kiállított trófeák között
a látogatók által legkülön-
legesebbnek ítélt gímszar-
vas agancs szerencsés tu-
lajdonosa (Regölyi Vt. Va-
dásztársaság tagja) értékes
szakkönyvvel gazdagíthat-
ja könyvtárát, ugyanis a
rendezõk ezzel díjazzák az
elsõ helyezett trófea tulaj-
donosát.

A trófeakiállítás szín-
vonalát, látványosságát
emelte Szabó György
dunakeszi agancsfara-
gó valamint dr. Soós
László hódmezõvásár-
helyi sebész fõorvos
mûvészi agancsfarag-
ványai és festményei. 

A kiállítás elérte célját látványban és
oktatásban egyaránt. A sikert köszön-
hetjük a 83 vadásznak, akik féltve õr-
zött értékes trófeáikat a kiállítás idejé-
re rendelkezésünkre bocsátották, va-
lamint a két mûvésznek, akik alkotá-
saikkal emelték a kiállítás értékét. 

FARKAS DÉNES

Idén elsõ alkalommal, hagyomány-
teremtõ szándékkal került megren-
dezésre a szálkai Szakszervezeti Va-
dásztársaság, a szálkai önkormány-
zat és a VKE szervezésében a Tolna
Megyei Vadász-Szövetség támoga-
tásával az elsõ Szarvasidény Nyi-
tány. A világrekord szarvas szobrá-
nál Hubertusz misét hallhattak a va-
dászok és érdeklõdõk, szarvasbika
teríték elõtt. Ünnepi beszédet mon-
dott Békés Sándor a vadászkultúra
elkötelezett szószólója. A látogatók
szarvasagancs-kiállítást tekinthettek
meg, majd Páll Endre elõadását hall-
hatták a szarvas múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl.

SZARVASIDÉNY NYITÁNY SZÁLKÁN

RReennddeelllleenneess  ttrróóffeeáákk  kkiiáállllííttáássaa

A kiállítás ideje alatt az érdeklõdõk szavazhattak a számukra
legérdekesebbnek tartott trófeára a szavazatok összesítése
után: Bölcskei Gábor (Regöly) gím trófeája került ki elsõként.
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Az elmúlt üzemtervi idõszak vadgazdálkodási
eredményei  és kudarcai Tolna megyében

Az 1996-ban megjelent vadászati tör-
vény sok tekintetben megváltoztatta a
vadgazdálkodás addigi gyakorlatát. A
törvény a vadászat jogát a földtulajdon-
hoz kötötte. A vadászterületek kialakítá-
sának joga a földtulajdonosok közössé-
géhez került. Csökkent a vadászterületek
nagysága, nõtt a vadászterületek száma.
A törvény a vadgazdálkodók számára
kötelezõvé tette a hosszú távú üzemterv
szerinti gazdálkodást és ennek keretében
megszabta a vadászterületen tartható
legnagyobb és a legkisebb vadlétszá-
mot. Szigorította a vadászat rendjét. 

Az 1997. évvel elkezdõdött tíz éves
üzemtervi idõszak elõtt Tolna megyében
36 vadászterületen gazdálkodtak (32
vadásztársasági, 2 államigazdasági és 4
állami), majd 1997 után 58 vadászterü-
let került kijelölésre (53 vadásztársasági
és 5 állami).

A vadgazdálkodókat nagymértékben
érintette a nagyvadlétszám csökkentésé-
nek feladata. A megye területére enge-
délyezett gím, dám és vaddisznó létszá-
ma az üzemtervi idõszak kezdetekor je-
lentõsen meghaladta az állam által
megállapított fenntartható létszámot. E
nagyvad fajok törzsállományának radi-
kális csökkentése már az elsõ évben
megkezdõdött és a dámvad kivételével
az idei-utolsó-évben is tart. Idõközben
ugyanis a dámvad kiesett a sorból, a
fenntartható törzsállomány nagyságát
felemelték. (?) (A beszámoló tárgyát a
kertben tartott nagyvad nem képezi.)

Az apróvadállomány létszámának növe-
lését az arra alkalmas területeken a vadá-
szati hatóság ugyancsak elõírta. A nagy-

vad létszám csökkentését valamint az ap-
róvadállomány növelését az állam a jog-
szabályokban biztosított módon igyekezett
a vadgazdálkodókkal végrehajtatni. 

Az üzemterv tíz éves idõszakának utol-
só hónapjaiban indokoltnak tartjuk,
hogy rövid számadást adjunk az elmúlt
évek tapasztalatairól. Ennek az alábbi-
akban vadfajonként teszünk eleget.

GÍMSZARVAS

Tolna megye egykori apróvadas térsége-
in a mezei nyúl és a fácán egyaránt bõ-
ségben élt. Az egykori apróvad élõhelyét
a nagyvad, a gímszarvas és a vaddisznó
foglalta el. Az apróvad csaknem teljesen
elvesztette vadgazdálkodási jelentõsé-
gét. A megye meghatározó vadfaja a
gímszarvas és a vaddisznó lett. 

Az utóbbi évek állománycsökkentõ in-
tézkedései ugyan éreztetik hatásukat, a
gímszarvas állomány a becslési eredmé-
nyek szerint csökken, ám ennek ellenére

a zsákmány nagysága  emelkedik. A be-
csült állományhoz viszonyított zsákmány
aránya feltûnõen magas. Ebbõl két do-
logra lehet következtetni: túlbecslésre, il-

letve arra, hogy a szomszéd megyékbõl
(Baranya, Somogy) még mindig nagy a
szarvas beáramlása. Azt, hogy a megye
törzsállománya csökkent, az utóbbi évek
bõgési idõszakaiban valamennyi terüle-
ten tapasztalták. Szeptemberre a megye
területén élõ szarvas egy bizonyos része
eltûnik, vélhetõen visszavált megszokott
bõgõhelyére, amely Baranyában vagy
Somogyban van.

A trófeabírálati eredmények szerint a
szeptemberben zsákmányolt bikák agan-
csának minõsége az elmúlt évtizedben
nem romlott. Az érmes arány 25-30%
között ingadozik. Az idõs, tíz év feletti bi-
kák száma viszont csökkent. Amint fen-
tebb megjegyeztem, megyénk gímszar-
vas állományának nagyságát valamint a
zsákmány mennyiségét jelenleg a  szom-
szédos megyékbõl beváltó tekintélyes lét-
szám befolyásolja. Kedvezõ változásra –
csökkenésre – csak a több megyére ki-
terjedõ térség szarvasállomány csökke-
nését követõen számíthatunk.    

DÁMSZARVAS

Az emelkedõ zsákmány mennyisége és
magas aránya bizonyítja, hogy a becslé-
si eredmények valótlanok, a vadászterü-
leteken lényegesen nagyobb létszámú
állomány él a bevallottnál. 

(Folytatás a következõ oldalon)
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A teríték adatokból 2000-2200-as törzs-
állományra lehet következtetni, de nem
zárható ki, hogy eléri a 2500 egyedet.
Megyénk északi térségben élõ dámvad
populáció minõsége kimagasló, a déli
populáció viszont csak a közepes szintet
éri el. Az északi térség (szabadtéren élõ)
állományának minõsége az elmúlt évti-
zedben jelentõsen javult és ez a minõ-
ségjavulás megfelelõ szakmai munkával
tovább növelhetõ. 

ÕZ

Az egykori apróvadas területek jelentõs
részén meghatározó, biztos bevételi for-
rást jelentõ vaddá vált. A becslési ered-
ményekbõl és a zsákmány arányából ar-
ra lehet következtetni, hogy a bevallott
mennyiség csak kismértékben tér el a
ténylegestõl. A hasznosítási arányt indo-
kolatlan tovább növelni, viszont a törzs-
állomány növelésére annak ellenére,
hogy a fenntartható létszámot elérte a
törzsállomány, lehetõséget látunk. Ez a
létszámnövekedés nem befolyásolja az
állomány minõségét, ami megyénkben
évtizedek óta a közepes szinten van, és
ismerve az õz jelentéktelen vadkár téte-
lét, azt sem növelné a nagyobb létszámú
törzsállomány.

VADDISZNÓ

A vaddisznó állomány némileg megha-
ladja a megye vadászterületein tartható
maximális szintet. Sok területen a gazdál-
kodás meghatározó nagyvadja lett. Ma
már köztudott, hogy az apróvad legna-
gyobb ellensége a vaddisznó. Élõhelye az
erdõsültség növekedésével bõvült, ezért
terjedésére a jövõben is számíthatunk,
hacsak nem történik radikális állomány-
csökkentés. Amíg a jelenlegi nagyságú
állomány él megyénkben, az apróvad lét-
számát nem lehet eredményesen növelni.

MEZEI NYÚL

Az üzemtervi idõszak kezdetén (1997-
ben) 14000, 2006 év tavaszán 16000
egyed nagyságú törzsállományt becsül-
tek a vadászterületeken. Annak ellenére,
hogy a hatóság rókairtásra kötelezte a
vadászatra jogosultakat, valamint több
vadászterületen évek óta tilalmat rendelt
el (pl. 2006-ban 16 vadászterülten), ér-
demleges eredményt nem értünk el, az
állomány olyan mértékben nem nõtt,
ami biztató lenne a jövõre nézve. A mi-
nimálisan fenntartható létszámot (18000
db) tíz év alatt nem értük el. Annak bizo-
nyítására, hogy a mezei nyúl csak ott

marad meg, ahol nem él vaddisznó, a
dunaföldvári és a vele szomszédos
bölcskei vadászterület a legjobb példa.
Mind a két területen viszonylag jó a me-
zei nyúl állomány nagysága és a teríték
is évek óta stabil. 

FÁCÁN

Az üzemtervi idõszakban némileg nõtt
törzsállománya. A mezei nyúlhoz hason-
lóan nagymértékben függ a törzsállo-
mány fejlesztésének lehetõsége a vad-
disznó létszámától. Mesterséges tenyész-
tése az elmúlt évtizedben tovább csök-
kent. Napjainkban egy vadásztársaság
foglalkozik napos kortól tenyésztésével,
valamint két vadászterületen folyik idõ-
seb kortól (6-8 hetes) kisebb volumenû
tenyésztés. Állománynövelési céllal törté-
nõ kibocsátás a tervidõszak elsõ éveiben
volt, idõközben azonban felhagytak vele. 

VÍZIVAD

A vadkacsa vadászata a természetvédel-
mi korlátozások miatt nagymértékben
csökkent. Vadkacsa tenyésztéssel 1997-
ben három, napjainkban két vadászterü-
leten foglalkoznak. 1997-ben 8220,
2005-ben 4680 vadkacsát helyeztek ki
vadászatra. A vadliba vadászatának le-
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VVaadd--
ffaajj  

    9977//9988  9988//9999    9999//0000  0000//0011  0011//0022  0022//0033  0033//0044  0044//0055  0055//0066  0066//0077    

ÜÜ..  
tteerrvvii  
sszziinntt  

GGíímm  Becsült 
Lôtt 
Lôtt % 

3467 
972 
28 % 

4058 
1052 
26 % 

4019 
1162 
30% 

3760 
1244 
33 % 

3893 
1535 
39 % 

3897 
2194 
56 % 

3422 
2093 
61 % 

2629 
1304 
49 % 

2916 
1673 
57 % 

2629 2140 

DDáámm  Becsült 
Lôtt 
Lôtt % 

1245 
269 
22 % 
 

1488 
305 
20 % 

1467 
324 
22 % 

1375 
320 
23 % 

1349 
422 
31 % 

1413 
581 
41 % 

1414 
619 
44 % 

1202 
567 
47 % 

1405 
517 
37 % 

1276 2500 

ÔÔzz  Becsült 
Lôtt 
Lôtt %  

15150 
1843 
12 % 

16743 
1972 
12 % 

16300 
2115 
13 % 

17119 
2314 
14 % 

17896 
2718 
15 % 

19364 
3597 
19 % 

17714 
3370 
19 % 

17328 
3320 
19 % 

17263 
3607 
21 % 

17252 16350 

VVaadd--
ddiisszz--  
nnóó  

Becsült 
Lôtt 
Lôtt % 

2443 
1601 
66 % 

3191 
2258 
71 % 

3560 
2735 
77 % 

3521 
3440 
98 % 
 

4001 
4070 
102%  

3531 
3400 
97 % 

2696 
2733 
101% 

2394 
2810 
118% 

2517 
280511
12% 

2363 1980 

MM..  
nnyyúúll  

Becsült 
Lôtt 
Lôtt % 

14059 
1829 
13 % 

14130 
1551 
11 % 

14359 
1379 
10 % 

13312 
1322 
10 % 

12320 
1317 
11 % 

14016 
1800 
13 % 

14670 
1840 
13 % 

15197 
2048 
13 % 

15939 
2000 
13 % 

15982 18000
* 

FFáá--  
ccáánn  

Becsült 
Lôtt 
Lôtt % 

24311 
8403 
35 % 

25622 
8272 
32 % 

24231 
9507 
39 % 

26487 
7493 
28 % 

26997 
9617 
36 % 

30533 
10288 
34 % 

30344 
9953 
33 % 

32790 
9856 
30 % 

32076 
11276 
35 % 

32383 18000 
* 

 

hetõsége ugyancsak a természetvédelmi
korlátozások miatt csökkent a megyében,
de a korábbi évtizedekkel ellentétben
rendszeresen csak kevés területen száll meg
a vadliba, ami ugyancsak hozzájárul a
vadászati lehetõség csökkenéséhez. 

DÚVAD

A róka állomány a radikális apasztás el-
lenére sem csökkent jelentõsen. A teríték
adatok csak a hatósági kötelezõ rókairtá-
si kötelezettség elõírása után növekedtek,
majd visszaestek. 1997-ben 1849, 2000-
ben 4622, 2005-ben 2996 rókát zsák-
mányoltak a megye vadászterületein.  

A róka mellett jelentõs károkat okoznak
a védelem alatt álló ragadozó-madarak
és a védett kisemlõsök is. A kontrol nélkü-
li védelem hátrányait nem csak a vadá-
szat, a természetvédelem is megsínyli,
ugyanis a túlszaporodott védett ragadozók

az ugyancsak védett madarakat és a vé-
dett emlõsöket pusztítják táplálék hiányá-
ban. Az utóbbi években a dolmányos var-
jak csapatokba verõdve lepték el a megye
vadászterületeit a fészkelési idõszakban
bevezetett vadászati tilalmat követõen.

VADKÁR

A nagyüzemek megszûnésével a ma-
gángazdálkodók száma jelentõsen meg-
nõtt és ennek következtében a vadkár-
kérdés sokszorozódott. A kisebb földte-
rülettel rendelkezõ magángazdálkodók
igyekeznek a vadászatra jogosultaktól a
vad által okozott kárt teljes mértékben
megtéríttetni. Az igény az esetek többsé-
gében ugyan jogos és reális, de elõfor-
dulnak irreális kárigények is. A jelenlegi

vadkárbecslés rendszere nagymértékben
sújtja a vadgazdálkodót, ugyanis a vad
állami tulajdona ellenére az általa oko-
zott kárt a vadászatra jogosultra terheli.
A vadkárbecslés jelenlegi gyakorlatából
eredõ anomáliák megszüntetésére mind-
addig nincs lehetõség, amíg a vadkár-
becslés módszerét nem szabályozzák és
az állam tulajdonában lévõ vad által
okozott vadkár térítésének kötelezettsé-
gébõl az állam is átvállalna egy bizonyos
hányadot. A kifizetett vadkár összege az
elmúlt tíz évben rendkívüli mértékben
megnõtt, jelenleg van olyan vadásztár-
saság megyénkben, amelyik a 15 milliós
kártérítési kötelezettségének nem tud
eleget tenni. 1997-ben 17 millió, 2000-
ben 50 millió, 2005-ben 51 millió Ft
mezõgazdasági vadkárt fizettek ki a va-
dászatra jogosultak.

AA  vvaaddáálllloommáánnyy  ééss  aa  zzssáákkmmáánnyyoolltt  vvaadd  mmeennnnyyiissééggee  TToollnnaa  mmeeggyy  vvaaddáásszztteerrüülleetteeiinn  11999977––22000055  éévveekkbbeenn..
(A zártkert nagyvad nélküli adatok.)
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Az 1. táblázat a 2005-ös évben
bemutatott trófeák adatait tartalmaz-
za megyei és országos bontásban. Az
adatokból látható, hogy az országos
összesen elbírált trófeák 19%-át me-
gyénkben mutatják be. Az adatokból
megyénk vadállományának minõsé-
gére is következtetni lehet, így látha-
tó, hogy gímszarvas állományunk
érmesarány tekintetében az országos
átlagnak megfelelõ, dámállomá-
nyunk átlagon felüli, míg õz- és vad-
kantrófeáink érmes aránya jelentõ-
sen elmarad az országos átlagtól.

A megye vadállományának
alakulása a bírálati adatok alapján

Az összehasonlítás alapjául nézzük a
2005. és a 2006. évben bemutatott
trófeák adatait. Az õzbak bírálati
idénye már lejárt, így e vadfaj eseté-
ben két teljes év összehasonlítására
nyílik lehetõség. Az 1. ábra alapján
– mely csak a Tolna megyében elej-
tett õzbakok adatait tartalmazza –
látható, hogy 2006-ban minden ka-
tegóriában csökkent az érmes arány.
Vajon milyen tényezõk hatása ered-
ményezte ezt? Természetesen úgy,
mint a boroknál a trófeák alakulásá-
nál is lehet jó és kevésbé jó évjárat-
ról beszélni. Mondhatnánk, hogy a

2006-os õzbak évjárat gyengébb
volt, mint a 2005-ös. Ez a számok
alapján igaz is, de ha vetünk egy pil-
lantást a 2. ábrára, mely ugyanezen
„évjáratok” õzbakjainak korosztályi
megoszlását mutatja, akkor látnunk
kell, hogy a megyében elejtett fiatal
õzbakok aránya (statisztikailag ki-
mutathatóan) növekedett a közép és
idõs korosztályok rovására.

Nincs ez másként a gímszarvasbi-
kák esetében sem, ahol sajnálatos mó-
don ugyanez a tendencia figyelhetõ 

TRÓFEABÍRÁLAT TOLNA MEGYÉBEN
Tolna megye trófeabírálati tevékenysége

Vadfaj Összes Érmes 
Arány 

(%) 
Országos 

összes 
Érmes 

Arány 
(%) 

Tolna megye 
arány (%) 

GGíímm  624 189 30 9761 3154 32 6 

DDáámm  241 104 43 1884 633 34 13 

ÔÔzz  1672 125 7 33214 3842 12 5 

VVaaddddiisszznnóó  461 134 29 4063 1462 36 11 

ÖÖsssszzeesseenn  2998 552 18 48922 9091 19 19 

11..  ttáábblláázzaatt 2005. évben Tolna megyében és Országosan bemutatott trófeák

Tolna megyében vadászati engedéllyel vadászó személy által el-
ejtett vad trófeájának bírálata vonatkozásában, országos hatás-
körû bíráló bizottság mûködik. Ennek köszönhetõen, a túlnyo-
mórészt megyei trófeákon kívül bemutatásra kerülnek a szom-
szédos megyékben elejtett vadfajok trófeáiból is. 

11..  áábbrraa Õzbakok érmes arányának alakulása 2005. és 2006. években
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meg (3. és 4. ábrák), azaz jelentõ-
sen csökkent az érmesarány és szin-
tén statisztikailag kimutatható arány-
ban nõt a fiatal bikák lelövése az
idõsebb korosztályok kárára.

Ennek megfelelõen – gímbikák ese-
tében markánsabban – 2006-ban
alacsonyabb volt az elejtett egyedek
trófeatömegének, korának és pont-
számának átlaga. (2. táblázat)

Dámszarvas esetében szerencsére
nem lehetett ilyen mértékû elmara-
dást kimutatni.

Összegezve az eredményeket el-
mondható, hogy a legnagyobb mu-
tatókbeli negatív elõjelû eltérés a gím-
trófeák esetében tapasztalható, ami
egyrészt amiatt van, mivel õzállomá-
nyunk jelentõsen nagyobb, mint
gímállományunk, így az abból elej-
tett trófeás egyedek aránya is na-
gyobb, így az évek közötti változást a
gazdálkodás módjában kevésbé jel-
zi vissza trófeabírálati mutatóiban.

Gímállományunk természetesen ez-
zel szemben kisebb, elõbb visszajelzi
az esetleg bekövetkezett negatív
gazdálkodási beavatkozást.

Magyarázni szoktuk ezt azzal is,
hogy elfiatalodott, és folyamatosan

egyre fiatalabb, mind õz, mind pe-
dig gímállományunk. Nos...meg is
teszünk érte mindent.

Egy biztos a 2006-os vadászati év
volt az elsõ, amikor a szakszerûtlen
elejtés „jutalmazásának” hiánya (mí-
nuszpont) teljes egészében éreztette
hatását, és ezt a trófeabírálati adatok
és az ott látottak is visszaigazolják.

22..  áábbrraa Bírálatra bemutatott õzbakok korosztályi megoszlása
2005. és 2006. években

  
Átlagos 

trófeatömeg 
Átlagos 

kor 
Átlagos 

C.I.C. pont 
GGíímm  22000055  6.6 7.1 184.6 

GGíímm  22000066  6.2 6.5 189.7 

ÔÔzz  22000055  289.1 4.6 115.1 

ÔÔzz  22000066  280.1 4.5 113.5 

22..  ttáábblláázzaatt Bemutatott gím- és õztrófeák fõbb paramétereinek alakulása
2005. és 2006. években

33..  áábbrraa Gímbikák érmes arányának alakulása 2005. és 2006. években
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2006. legjobb trófeái

Az elõzõ szakasz fekete levese után
már-mát meglepetésként hat, de a
jelenlegi vadászati év a sok negatív
hatás ellenére a kapitális trófeák éve
is volt, már ami a gím- és dámtrófe-
ákat illeti.

Gímszarvas vonatkozásában a
Gyulaj ZRt. Hõgyészi vadászterüle-
tén esett bika hozta el az elsõ helyet.
A terófeabírálaton megállapított 24
órás súlya szerint 13,92 kilogramm
volt és 321,76 C.I.C. pontra bírálta
a bizottság. 

Dámszarvas-trófea tekintetében
azt kell mondani, hogy olyan megyei
rekord keletkezett, mely trófeatömeg
tekintetében hosszú idõre magamö-
gé utasítja társait, de országos vi-
szonylatban is az elõkelõ második
helyet vívta ki. A bika a Kölesd-Dal-
mandi Vadásztársaság területén esett
és pontszáma alapján másodfokú
bírálatra kellett bocsátani. A trófea
tömege 6,13 kilogramm, és a má-
sodfokú bizottságnál megállapított
pontszáma 219,03 C.I.C. pont. Ez-
zel a pontszámmal a világranglista
11. helyét, a magyar ranglista 8. he-
lyét tudhatja magáénak.

Ez az év nem hozott ugyan kiemel-
kedõ õztrófeákat, de a legjobbat
azért meg kell említeni. Trófeatömeg
vonatkozásában holt verseny alakult
ki az elsõ helyen, a Tamási Széchenyi
Vadásztársaság és a Faddi Új Élet
Vadásztársaság között, ugyanis mind-
két területen egye-egy 542 gramm
kiskoponyás tömegû bak esett. Bírá-
lati pontszámban az elsõséget a Ta-

másiban esett bak szerezte meg
149,78 C.I.C. ponttal, mindössze 0,58
ponttal magamögé utasítva a faddi
trófeát.

Zárszóként csak annyit, ahhoz,
hogy ilyen trófeák „teremjenek” me-
gyénkben feltétlenül szükséges a
mértéktartó és hosszú távú gondol-
kodást feltételezõ vadgazdálkodás.

44..  áábbrraa Bírálatra bemutatott gímbikák korosztályi megoszlása
2005. és 2006. években

A 2006-os évben megjelent rendelet szerint
újra kötelezõ a vadászaton résztvevõ kutyák
Vadászati Alkalmassági Vizsgája. A vizsga
célja, hogy a vadászaton olyan kutyák ve-

gyenek rész, melyek a vadászatot jelenlétükkel aktívan segítik, nem zavarják. Az OMVK megyei Területi Szervezetei kötele-
sek gondoskodni arról, hogy a vizsgaszabályzatban felsorolt vizsgatípus évente – az igényeknek megfelelõen – kerüljenek
megrendezésre. Ennek eleget téve augusztusban levelet küldtünk a megye összes vadászatra jogosultjának az igények fel-
mérése céljából. A vizsgát két helyszínen október 29-én Kakasdon, a Völgységi Nimród Vt. területén 24 kutya, valamint no-
vember 2-án Decsen, a Decsi Vt. területén 7 kutya részvételével rendeztük meg. Köszönet a két Vt. vezetõségének, hogy le-
hetõvé tették a vizsga megrendezését és természetesen külön köszönet a bíróknak és a segítõknek. A továbbiakban meg-
felelõ jelentkezés esetén újabb vizsgákat is tartunk.

Feladat: Szorzó Osztályzat Pontszám

I. Általános fegyelem:
1. viselkedés loálláson 3
2. láb mellett követés, vonalhajtás 3
3. behívás, visszahívás, megállíthatóság 6
4. viselkedés lövésre 3

II. Keresés:
6. keresés vadászaton 5
7. együttmûködés a vezetõvel 4
8. vad jelzés utánhúzás 4

III. Lövés utáni munka:
9. sebzett vad megkeresése csapán 6

10. lõtt vad megkeresése légszimattal 5
11. lõtt vad elhozása 4
12. lõtt vízi vad elhozása mélyvízbõl 4

Vadászati Alkalmassági Vizsga

BÍRÁLATI LAP
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A vad húsvizsgálatával kapcsolatos
szabályok a közelmúltban megváltoz-
tak. Az állati eredetû élelmiszerekre
vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai
szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezte
az eddig e területet szabályozó nem-
zeti jogszabályt, a vadon élõ állat és
a tenyésztett vad elejtésérõl, húsvizs-
gálatáról és forgalmáról, valamint a
házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002.
(I. 23.) FVM rendelet. Részletes nem-
zeti szabályozás híján, az állati erede-
tû élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról szó-
ló 2004. április 29-i 853/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rende-
let elõírásai érvényesek hazánkban is,
kiegészítve a 2006 szeptember 23.-
án életbe lépett fenti FVM rendelet-
ben leírtakkal. A jogszabályi változá-
sok mindazonáltal jelentõsen nem
befolyásolják a hazánkban eddig al-
kalmazott eljárásrendet – legalábbis

a vadászatra jogosultak, képesített
vadhúsvizsgálók és az elsõdleges
vadhúsvizsgálat tekintetében. A leglé-
nyegesebb különbséget a korábbi
jogszabályban nem definiált „közfo-
gyasztás” megítélésében találjuk. A
régi szabályozás szerint minden, nem
a vadászatra jogosult által közvetle-
nül fogyasztásra kerülõ lõtt vadat köz-
fogyasztásnak minõsítettünk ( a kom-
petenciát is!), tekintettel a vadászati
törvény által használt fogalmakra. A
jelenleg hatályos Közösségi szabályo-
zás viszont, az 1. cikk 3 e pontja
alapján nem vonatkozik azon vadá-
szokra, akik a vad vagy a vadhús kis
mennyiségével közvetlenül látják el a
végsõ felhasználót, vagy a végsõ fel-
használót közvetlenül ellátó helyi kis-
kereskedelmi létesítményeket – illetve
természetesen a magáncélú felhasz-
nálást. Viszont nemzeti hatáskörben
történõ szabályozását írja elõ ezen te-
rületnek, mi több, a rendelet alkal-

mazását a vonatkozó állat- és köz-
egészségügyi szabályok figyelembe
véve kell alkalmazni. Tekintettel arra,
hogy a lõtt/tenyésztett vad felhaszná-
lására vonatkozóan külön hazai sza-
bályozás nincs, így a végsõ felhasz-
nálót közvetlenül ellátó helyi kiskeres-
kedelmi létesítmények tekintetében
továbbra is az általános húsvizsgálati
és forgalmazási szabályok maradnak
alkalmazásban.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Kizárólag a vadász által saját fel-

használásra elvitt – kompetencia,
vagy vásárolt – vad esetében nem
szükséges vadkísérõjeggyel ellátni a
vadat, kötelezõ húsvizsgálat alá sem
kell vonni – bár természetesen az ál-
talános élelmiszer-biztonsági alapel-
vek szerint ajánlott. Hiszen a trichinel-
lózissal fertõzött vaddisznóból készí-
tett szalámi fogyasztásába továbbra is
bele lehet halni, függetlenül a jogi
szabályozástól. DR. KOCSNER TIBOR

Változás a vadhús-vizsgálatban

Vadászvizsgát tehet az a magyarországi
lakóhellyel rendelkezõ állampolgár,
vagy a Magyar Köztársaság területén ál-
landó tartózkodásra jogosító engedély-
lyel rendelkezõ nem magyar állampol-
gár, aki 17. életévét betöltötte. Vadász-
vizsgát csak magyar nyelven lehet tenni.
Vizsgára jelentkezni a vizsgadíj befize-
tése mellett az Országos Magyar Va-
dászkamara  lakhely szerinti területi
szervezeténél lehet.

VVaaddáásszzvviizzssggaa  rréésszzeeii::

11..  GGyyaakkoorrllaattii
a) sörétes vadászlõfegyverrel: Skeet

pályán 25 korongra leadott lövés-
bõl 8 találat(elmenõ, szembe jövõ,
középrõl )

b) golyós vadászlõfegyverrel vagy
0,22-es kaliberû lõfegyverrel 3 pró-
ba után 10 lövés álló testhelyzetbõl,
50m-re lévõ álló õz, vaddisznó ala-
kú céltáblára-a megfelelthez 50
köregységet kell teljesíteni

22..  EEllmméélleettii
a) 20 db vetített dia-10 nagyvad (6 tró-

feás, 4 tarvad), 5 apróvad valamint

5db védett. Megfelelt a vizsgázó, ha
mind a 20 fajt felismerte, a trófeás
egyedeknél 6 esetben 4-szer helyesen
kell minõsíteni (korcsoport, lõhetõség:
védett, nem védett)

b) 10 vadászható faj vadászati idényének
helyes leírása – hiba nem ejthetõ!!!

c) 50 kérdést tartalmazó teszt kitöltése,
rendelkezésre álló idõ 50 perc, 40
kérdésre kell jól válaszolni

d) szóbeli vizsgára a jelölt csak az ered-
ményes írásbeli, fajismereti vizsgarész
sikeres teljesítése után bocsátható,
szóbeli vizsgán 7 kérdést tartalmazó
tételt húz a vizsgázó.

Abban az esetben eredményes az Álla-
mi Vadászvizsga elméleti vizsgarésze,
ha a vizsgázó mind a négy részre sike-
resen válaszolt.

Abban az esetben ha a vizsgázó a siker-
telen vizsgarészét 6 hónapon belül
megismétli, úgy csak a sikertelen vizs-
garészbõl kell neki beszámolni, de a
teljes vizsgadíjat kell befizetni. Ha a pót-
vizsgán sem sikerül a vizsgarész megfe-
lelõ pótlása, vagy hat hónapon túl is-
mételte (kivétel: orvosi igazolás) a vizs-

gát a jelöltnek a következõ vizsgán a
teljes vizsgaanyagból kell beszámolni.
AA  bbeeffiizzeetteetttt  vviizzssggaaddííjj  aa  mmeeggjjeellöölltt  vviizzss--
ggaannaapprraa  éérrvvéénnyyeess!!!!

2004. augusztus 31. óta lehetõség van
az Állami Vadászvizsga keretein belül a
fegyverismereti vizsga letételére is. A
vizsgabizottság tagja a megyei rendõr-
fõkapitányság által delegált személy. A
fegyverismereti vizsgára az elméleti
vizsga keretein belül kerül sor. Elsõ ré-
sze egy 150 pontos feladatlap kitölté-
se, melyre 40 perce van a vizsgázók-
nak, minimálisan 130 pontot kell elér-
ni a sikeres írásbeli vizsgához. Ha ez
megfelelt, akkor a szóbeli vadászvizsga
teljesítése után egy-két kérdésre kell
válaszolni a fegyverismereti részbõl.

Vadászvizsga Tartalmi feltételei
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A Tolna Megyei Vadászszövetség 2006.
augusztus 11-i kezdéssel állami vadász-
vizsgára felkészítõ tanfolyamot indított. A
tanfolyam során Farkas Dénes, Király Ist-
ván és Varga Mihály szakelõadók segít-
ségével készülhettek fel a vadászvizsgára
a jelentkezõk. Fegyverismeret témaköré-
bõl Bognárné Sulyok Andrea készítette
fel a hallgatókat, míg vadbetegségek
tárgyból Dr. Kocsner Tibor elõadását
hallhatták. A 17 vadászjelölt 8 alkalom-
mal, összesen 40 órában sajátíthatta el
a vadászat-vadgazdálkodás alapjait. A
lõkészséget a Sióagárdi lõtéren biztosí-
tottuk résztvevõinknek. A tanfolyamot zá-
ró vizsga jó eredménnyel zárult. Össze-
kovácsolódott csapatunk baráti hangu-
latban vált el a vizsga végén. 

A jövõ évben a Tolna Megyei Vadász-
szövetség három tanfolyam indítását ter-
vezi, megfelelõ számú jelentkezõ esetén.
A tanfolyamok kezdési, és a rá épülõ

vizsgák idõpontjai már meghatározásra
kerültek, melyek a következõk:
� I. tanfolyam: 22000077..  ffeebbrruuáárr  0033--  22000077..
áápprriilliiss  2200.. vizsga: 2007. április 24. el-
méleti vizsgarészek. 2007. április 25. gya-
korlati vizsgarészek
� II. tanfolyam: 22000077..  mmáájjuuss  1111..  ––
22000077..  jjúúlliiuuss  2277. vizsga: 2007. július 31.
elméleti vizsgarészek. 2007. augusztus
01. gyakorlati vizsgarészek
� III. tanfolyam: 22000077..  aauugguusszzttuuss  3311  ––
nnoovveemmbbeerr  1166.. vizsga: 2007. november 20.
elméleti vizsgarészek. 2007. november 21.
gyakorlati vizsgarészek

A tanfolyam péntek délutánonként fo-
lyik, heti egy alkalommal. A jelentkezõk
számára térítés ellenében tananyagot
biztosítunk. Jelentkezni a Vadászszövet-
ség irodájában személyesen, érdeklõdni
a 74/512-224-es, illetve 30/469-08-41-
es mobilszámon lehet.                 -AVI-

Állami vadászvizsgára
felkészítõ tanfolyam

Az állami vadászvizsgára az idén
230 fõ jelentkezett. Sajnos a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy so-
kan meggondolatlanul jönnek
hozzánk, hogy vizsgázni szeretné-
nek, mert a jelentkezõk több mint
fele nem jelenik meg a vizsgán.
Elõfordul, hogy többszöri értesítés
ellenére sem jelez vissza a jelentke-
zõ, hogy mi a távolmaradás oka.
Ez évben 6 vizsgát tartott a vadász-
kamara, melyeken 124 fõ jelent
meg. A vizsgázók felkészültsége is
hagy kívánni valót maga után. A
megjelentek 62%-a tett sikeres

vizsgát 2006-ban, ez 77 fõt jelent. A töb-
bieknek, 47 fõnek sajnos nem sikerült a
vadászvizsga. Nekik lehetõségük van a

következõ vizsga alkalmával ismét
próbálkozni, ami általában már si-
kerülni szokott. Megfigyeléseink sze-
rint a jelentkezõk nincsenek teljesen
tisztában a követelményekkel, a hi-
bahatárokkal, habár minden jelent-
kezõnek az elsõ személyes találkozás
alkalmával elmondjuk pontosan,
hogy mire kell a vizsgán számítani.
Jövõ évben a felkészítõ tanfolyamok-
ra építve már három vizsgaidõpont
adott. Amennyiben a jelentkezõk szá-
ma indokolttá teszi, úgy további idõ-
pontok kerülnek kijelölésre. A mellé-
kelt táblázat mutatja a 2006-os vizs-
gák alakulását.                        -AVI-

2006-ban tartott vadászvizsgákról

Értesítjük a tisztelt vadásztársakat,
hogy megfelelõ számú jelentkezõ
esetén a jövõ évben  kkééppeessíítteetttt
vvaaddhhúússvviizzssggáállóó  ttaannffoollyyaammoott  ééss
vviizzssggáátt szervezünk. A jelentkezés-
hez szükséges a vadásztársaság ál-
tal kiadott ajánlólevél, valamint a
legmagasabb iskolai végzettséget
igazoló okirat fénymásolata. Je-
lentkezni személyesen a vadászka-
mara irodájában, illetve faxon a
74/512-225-ös számon lehet.

Tisztelt Vadásztársak!
A Tolna megyei Vadászkamara
minden évben félévente tervezi a
Vadászinfó megjelentetését, kérek
minden vadásztársat  járuljon hoz-
zá lapunk színesebbé tételéhez egy
érdekes vadásztörténettel, leírás-
sal, emlékkel. A leírásokat  irodánk
címére várjuk postai úton, vagy a
postmaster@tolna-omvk.t-online.hu
e-mail címre!
Köszönettel Szerkesztõk!

DDááttuumm  BBeehhíívvoottttaakk  MMeeggjjeelleenntt   SSiikkeerreess  SSiikkeerrtteelleenn  

MMáárrcciiuuss  2288..   42 7 3 4 

ÁÁpprriilliiss  1111..   33 22 13 9 

JJúúnniiuuss  2200..   38 29 20 9 

SSzzeepptteemmbbeerr  2266..   17 15 14 1 

OOkkttóóbbeerr  33..   43 21 7 14 

NNoovveemmbbeerr  2288..   57 30 20 10 

ÖÖsssszzeesseenn::   230 124 77 47 
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