XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

JÓ VADÁSZATOT!
Hírlevél
Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének lapja

• Vadászjegy érvényesítés
• Tisztújítás Pest megyében
• Pénzügyi beszámoló
• Időszaki kiállítás Gödöllőn
• Vadásznapok
• Hivatásos vadászok versenye
• Nem szabad mérgezni
• Trófeaszemlék
• Könyvajánló

Mottó:
Sose fordítsd vadászfegyvered csövét
olyasmi felé, amit nem akarsz eltalálni!

A vadászjegyek érvényesítése
Pest megyében
Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete a vadászjegyek
2022/2023-as vadászati idényre történő érvényesítése kapcsán az alábbi tájékoztatást adja:
Csoportos érvényesítésre – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – továbbra is előre kijelölt időpontot
biztosítunk a vadászatra jogosultak (vadásztársaságok, erdőgazdaságok) részére, amelyről az időpont
megjelölésével, elektronikus úton küldött levélben értesítjük az érdekelteket.
Az egyénileg történő érvényesítést 2022. január 10-től (hétfő) kezdjük meg az irodában:
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 34. (bejárat a Garibaldi utcából)
2021. december 23-tól 2022. január 2-ig zárva lesz.
2022. január-február folyamán minden munkanapon:
hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig
pénteken: 8:30-tól 12:00 óráig várjuk a vadászokat.
Napközben, járványügyi okok miatt, 12:00-12:30 között az ügyfélteret és az irodát fertőtlenítjük,
ezért ekkor az ügyfélfogadás szünetelni fog!
A járványügyi veszélyhelyzet alakulásától függően átmenetileg az iroda teljesen be is zárhat, ezért kérjük a személyes megjelenés előtt honlapunkon www.omvkpest.hu szíveskedjenek tájékozódni!
Az iroda ügyfélterében egyszerre csak maximum három személy tartózkodhat, kötelező a maszk
viselése, és javasolt a kézfertőtlenítő használata!
Az érvényesítés díjai változatlanok:
•
•
•

vadászjegy 20.000 forint
kamarai tagdíj 4.000 forint, a 70 év feletti, illetve a 70. életévüket 2022-ben betöltő vadásztársaink tagdíjmentességet élveznek
biztosítás (felelősség és baleseti) alapesetben: 1.000 forint
emelt biztosítás: 2.000 forint

Fizetni bankkártyával is lehet.

Az Országos Magyar Vadászkamara tájékoztatója
a 2022/2023-as vadászati évre történő
vadászjegy érvényesítésről
A jelenleg használt vadászjegy leváltásának, cseréjének gondolata 2016-ban fogalmazódott meg
először. A változtatást elsősorban a vadászok kényelmének szolgálata (otthoni vadászjegyváltás),
a vadászjegy korszerű és praktikus megjelenése,
valamint a nyilvántartott adatok pontosítása indokolta.
A Vadászkamarának a vadászjegyek lecserélése
érdekében a korábban használt teljes informatikai rendszer megújításával kellett kezdenie a
tervezést, melynek fejlesztési folyamata 2021-ben
lezárult. Ennek egyik lépcsője volt a vadászjegyek
online érvényesítési lehetőségének megteremtése,
melyet az előző vadászjegyérvényesítési időszakban, vagyis 2021. február 1-jétől használhattak
először a vadászok. A szolgáltatás iránt nagy
igény mutatkozott, ugyanis ezzel a lehetőséggel 2021. évben a vadásztársadalom egyhatoda,
mintegy 11.000 vadász élt.
A Vadászkamara új típusú vadászjegy bevezetéséhez is szükséges törvénymódosítási javaslatai egyrészt jelenleg a Parlament előtt vannak,
másrészt az Agrárminisztériummal is folyamatos az egyeztetés a további részletszabályok jogszabályban történő megjelentetése kapcsán. Az
Agrárminisztérium közlése szerint a végrehajtási
rendelet módosítása is megtörténik a 2021. évben, így erre tekintettel a vadászjegy érvényesítésének rendje az alábbiak szerint fog zajlani a
2022/2023-as vadászati évtől.
Az egyetlen kézzelfogható fizikai változás az
idei vadászjegykiadás és érvényesítés esetében
a vadásztársadalom szempontjából az, hogy a
régi típusú vadászjegy helyett új típusú, a személyigazolvány méretéhez és megjelenéséhez
hasonló vadászjegy kerül kiadásra. Az érvényesítés ugyanúgy január első munkanapjával indul
(Területi Szervezetünknél a személyes megjelenéssel történő egyéni érvényesítés január 10-től)
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és a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is
lehetőség van a személyes és az online ügyintézésre (utóbbi esetben postán érkezik a vadászjegy,
az ügyintézéshez viszont a tavalyitól eltérően az
ügyfélkapus belépési névre és jelszóra is szükség
lesz). A vadászjegy érvényesítéséhez kapcsolódó
díjak is változatlanok:
A vadászjegy Területi Szervezetnél való érvényesítése során
Szükséges dokumentumok:
• Személyi igazolvány
• Lakcímkártya
• Jelenleg érvényes vadászjegy (ajánlott: fegyvertartási engedély)
• sport vagy hivatásos vadász adategyeztetési
lap, amennyiben a Vadásztárs adatai időközben (azaz a korábban megadottakhoz képest)
változtak
• Groupama Biztosítási Zrt. biztosítás esetén
aláírt „Nyilatkozat” dokumentum
•
Személyes ügyintézés a Területi Szervezet által kialakított rendben
A vadászjegy online érvényesítése során
•

•

•

a https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ weboldal használata (az www.omvk.hu Ügyintézés menüpont/Online ügyintézés fül nyújt
segítséget)
a Belügyminisztérium igényeinek megfelelően Ügyfélkapu használata (ezt a fenti
weblap automatikusan lehetővé teszi, csupán
a felhasználónév és jelszó megadása szükséges, utána a folyamat azonos a tavalyival)
a vadászjegy „házhoz megy”, vagyis a Területi Szervezet feladja postán a kapcsolódó
kiadványokkal együtt
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Tisztelt Vadásztársak!
A vadászjegyet minden vadászati évre érvényesíteni kell a jövőben is. Tehát az új típusú vadászjegy érvényessége a 2022/23-as vadászati évre szól
(2022. március 1-től 2023. február 28-ig).
Az új típusú vadászjeggyel kapcsolatos információk a Nimród Hírlevél 2021. októberi számában
(72–76. oldal), valamint a Vadászkamara honlapján részletesen megtalálhatók. A járványügyi helyzet okán, szíveskedjenek a Vadászkamara központi
és megyei honlapjait folyamatosan nyomon kísérni
a vadászjegyváltás időszakában is, ügyintézésüket
mindig a legfrissebb információk és járványügyi
szabályok szerint megtervezni.

lásra a vadászati engedélyeket igénylő kérelmek.
Az új rendszer az engedélyek elbírálása során
lehetővé teszi a kritériumok egyszerűbb ellenőrzését, és a felület révén kisebb lesz a hibalehetőség, valamint segíthet gyorsítani a hiánypótlás
folyamatát.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy – elsősorban a jogszabályi előírások miatt – a vadászati

engedélyek igénylése és ügyintézése alapjaiban
megváltozik. Mindenképpen szükség lesz hozzá
olyan kollégára vagy vadásztársra, aki a megfelelő ügyfélkapus meghatalmazások birtokában áll,
illetve kiismeri magát a Vadászkamara honlapján.
A jelen cikkben elhelyezett folyamatábra segít áttekinteni, hogy milyen lépcsői, állomásai vannak
a vadászati engedély érvényesítésének.

forrás: OMVK, Nimród Hírlevél 2021. október

Az Országos Magyar Vadászkamara felhívja az érintettek (elsősorban a Vadászatszervező
Irodák és a Vadászatra Jogosultak) figyelmét arra, hogy a külföldiek részére kiállítandó
vadászati engedélyek váltásának rendje is változik.
Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Nimród Hírlevél 2021. novemberi számában (82–85.
oldal) jelent meg Botta Zsófia tollából. Rövid kivonat a cikkből:
A jövőben a vadászatra jogosultak és a vadászatszervező irodák elektronikusan tudják majd
intézni a külföldi vadászok vadászati engedélyével
kapcsolatos ügyeket. A vadászati engedély igénylése és ügyintézése a Vadászkamara által biztosított honlapon keresztül indul, onnan a felület
automatikusan átnavigál minket az ügyfélkapura,
ahol a kérelmező azonosítása történik meg. Ezt
követően ismét a Vadászkamara honlapján tudjuk
tovább intézni a vadászati engedélyeket. A fejlesztendő funkció segítségével a vadászatszervező irodák és vadászatra jogosultak távolról (otthonról,
munkahelyről stb.), elektronikus úton el tudják
végezni a vadászati engedélyt igénylő kérelem
benyújtását, a kapcsolódó díjakat bankkártyával
vagy átutalással ki tudják fizetni, majd személyesen vagy postai úton át tudják venni a kiállított
vadászati engedélyt, mely természetesen tartalmazza a biztosítási kötvényt igazoló matricát is
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(a Vadászkamarán keresztül megkötött biztosítás választása esetén). Az online ügyfélszolgálati
rendszert úgy fejlesztették ki, hogy az akár mobil
eszközről vagy táblagépről is használható legyen.
Akik a 2021/2022-es vadászati évre online váltották vadászjegyüket, már ismerhetik a bankkártyás fizetési módot, ugyanis a vadászati engedélyek Simple Pay fizetési szolgáltatása megegyezik
azzal. A szervezet és személy beazonosítása után
első alkalommal az engedélykérelmek benyújtását
megelőzően el kell végezni egy gyors regisztrációt
a cég (vadászatra jogosult vagy vadászatszervező
iroda) alapadatainak és kapcsolattartási adatainak megadásával. A Vadászkamara rendelkezésére álló adatokat már elő fogja tölteni a rendszer,
azonban fontos kiemelni, hogy a vadászatszervező
esetén a TEÁOR-kódok megadása kötelező lesz,
melyet a hatályos cégkivonat feltöltésével igazolni
is kell. Vadászatra jogosult esetén pedig a vadgazdálkodási egység kódjának megadása kötelező.
Továbbra is a meghívólevél vagy bérvadászati
szerződés alapján, tehát a vadászat helye szerinti
illetékes területi szervezetekhez kerülnek elbíráJó Vadászatot!

orrás: OMVK, Nimród Hírlevél 2021. november
2021/2
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Az idei nyár mozgalmasan telt a vadászati érdekképviseletek számára is. A szokásos május végi
küldöttközgyűlést a járványügyi helyzet okozta
korlátozások miatt el kellett halasztanunk.
Első nyári rendezvényünk a hivatásos vadászok
továbbképzése és osztályülése volt, amelyet Gödöllőn, a Királyi Kastély Lovarda termében tartottunk június 8-án. A továbbképzésen Guzsik
Alfréd hivatásos vadász alelnök megnyitóját követően dr. Lehotzky Pál beszélt az afrikai sertéspestissel (ASP) kapcsolatos aktuális tudnivalókról, majd Girhiny Kornél rendőr őrnagy mutatta
be a hivatásos vadászok számára is fontos alapvető helyszínbiztosítási feladatokat. A képzést
dr. Visegrády Zoltán ügyvéd előadása zárta, aki
megtörtént esettanulmányokon keresztül mutatta be a címben feltett kérdésre a választ, azaz,
hogy mikor jár el jogszerűen a hivatásos vadász
szolgálata ellátása során.
A továbbképzést követő osztályülésen hivatásos vadászaink megválasztották maguk közül
azt a 19 kollégát, aki megyei küldöttként fogja
képviselni őket a következő négy évben a küldöttgyűléseken. A küldöttek névsora megtalálható honlapunk (omvkpest.hu) hírek, események
című részében feltüntetett linken.
A gyűlések sorát a Pest megyei Vadgazdálkodók Szövetségének beszámoló és tisztújí-
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tó közgyűlése folytatta június 22-én, szintén
Gödöllőn a Királyi Kastélyban. A Szövetségi tagok a 2020. évi beszámoló és a 2021. évi
költségvetés elfogadását követően a három elnökjelölt közül dr. Lehotzky Pálra adták a legtöbb szavazatot, hogy a következő ciklusban
elnökként képviselje a Szövetséget. Titkárrá
ismét dr. Székely Istvánt, vadászmesterré Pető
Zoltánt választották. A Felügyelő Bizottság elnöke dr. Végh Róbert, tagjai Fehér Sándor és
Kósa Ferenc. A Szövetség országos küldöttei:
dr. Lehotzky Pál, Fehér Sándor és Csontos István lettek.
Megjelent szövetségi tagjainknak ezúton is
köszönjük a gyűlésen való részvételt és aktív
közreműködést, amellyel hozzájárultak a Szervezet további legitim működéséhez. Célunk a
korábbi vezetés által végzett munka folytatása,
amelyre a megválasztott vezetőség személyi
összetétele lehet a biztosíték. Az eddig is eredményes gyakorlatnak megfelelően a Szövetség
a Kamarával szoros együttműködésben és nézetazonosságban kíván a jövőben is dolgozni.
A kamarai tisztújítás előkészítésének következő állomása a sportvadászok osztályülése
volt július 3-án, amelyen a sportvadász megyei
küldötteket választották meg megyénk sportvadászai (a küldöttek névsora honlapunkon

Jó Vadászatot!

– omvkpest.hu – megtalálható). Az osztályülés előtt, a 2017-ben megválasztott megyei
küldöttek részvételével tartottuk meg az éves
beszámoló küldöttgyűlést. A beszámoló kivonatát következő írásunk tartalmazza.
Az OMVK Alapszabályának 2017-ben elfogadott módosítása miatt a megyei küldöttek
nem választhatták meg azonnal az új vezetőséget. A tisztújításra 2021. július 24-én került sor
Gödöllőn a Királyi Kastély Lovarda termében.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
minden vadásznak, aki nyári szabadidejét, nem
egyszer családi nyaralását megszakítva eljött és
szavazatával hozzájárult a közgyűlések eredményes lebonyolításhoz. Nekik köszönhetően
a vezetőség régi/új tagjai az Alapszabály által
kötelezően előírt szavazatszámot jelentősen
túllépve nyerhették el tisztségüket.
Macsek Lajos úr az OMVK Fővárosi és Pest
megyei Területi Szervezetének volt elnöke, aki
négy éven keresztül töltötte be a tisztséget,
most vezetőségi tagként folytatja munkáját
nálunk. Az új ciklusban, Területi Szervezetünk
elnöki tisztségére dr. Lehotzky Pált választották meg küldötteink.
Lehotzky doktor az OMVK Állategészségügyi Szakbizottságának volt elnöke, a Pest megyei Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság
volt elnöke, a Hubertus Vadásziskola oktatója, a Szigethalmi Vadaspark ellátó állatorvosa.
Mint már említettük, a Pest megyei Vadgazdálkodók Szövetségének elnöki tisztét is ő tölti
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be, így vélhetően továbbra is harmonikus lesz
az együttműködés a két szervezet között.
Területi Szervezetünk tiszteletbeli elnöke ismét Rácz Gábor úr lett. Hivatásos vadász alelnökünk, Guzsik Alfréd úr a következő négy évben
is folytathatja munkáját. A sportvadász alelnöki
tisztségre dr. Battay Márton urat választotta meg
a küldöttgyűlés.
Etikai Bizottságunk elnöki tisztét dr. Szabó
Tibor úr töltheti be. A bizottság hivatásos vadász
tagjai Győrvári Ferenc és Lakatos Zoltán urak,
sportvadász tagjai dr. Marosán Miklós, Mayer
József, dr. Nagy Péter Zalán, Oláh Balázs és dr.
Ricza Ferenc urak lettek.
A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság
elnöke Keszléri József úr lett, bizottsági tagoknak Csernus Krisztián, Galambos László, Kolozsi Géza László és Török Zsolt urak lettek
megválasztva.
A Felügyelő Bizottság elnöke továbbra is dr.
Végh Róbert úr. A bizottság új tagjai pedig dr.
Tasnádi Márta Éva úrhölgy és Balázs Zoltán úr
lettek.
Köszönjük minden régi küldöttnek, tisztségviselőnek az elmúlt időszakban végzett munkáját, a
megválasztott küldötteknek és tisztségviselőknek
pedig türelmet, kitartást és jó egészséget kívánunk az előttünk álló négyéves ciklus feladatainak elvégzéséhez.
						
				 Pető Zoltán
titkár

Fotó: Utassy György

Tisztújítás Pest megyében
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A 2020. évi költségvetés terv-előirányzatainak számszerűsítését a koronavírus-járvány és
az ebből következően elrendelt veszélyhelyzet
(annak fenyegető következményei) rendkívüli mértékben megnehezítette. A költségvetési
terv egyes tételeit így némi bizonytalanság tudomásulvételével kellett megfogalmazni, és a
szokásos mértéket meghaladó kiadási tartalék
beállításával kellett lezárni. Elöljáróban megjegyezhetjük, hogy félelmeink a vadászlétszám
csökkenését, illetve az inflációs hatások esetleges felerősödését illetően nem igazolódtak.
Bevételeink a tervezett 107,4 millió forinttal
szemben 116,4 millió forintban, a költségek a
tervezett 105,1 milliótól elmaradva 95,7 millió
forintban realizálódtak. A gazdálkodási eredmény meghaladta a 20 millió forintot, pénzbeli
megtakarításaink pedig mintegy 18 millió forinttal növekedtek.
A fent említett bevételek és költségek az
OMVK megyei szervezetének működési (folyó)
költségvetésének „sarokszámai”. (Részletezés
az 1. számú mellékletben.) Emellett számot
kell adnunk arról a pénzügyekhez tartozó tevékenységről is, amely az „Egy a Természettel”
szervezetével való együttműködésből (kiállítás
Gödöllőn a Királyi Kastélyban), valamint a saját
beruházási terveink részbeni megvalósulásából
(ingatlanvásárlás Gödöllőn) vezethető le. Ez
utóbbi tételekre a kamara költségvetésének elfogadásával egyidejűleg a Küldöttértekezlet külön
döntései (felhatalmazás) adtak alapot, az erről
való beszámolás pedig éppúgy kötelezettségünk,
mint a költségvetési tételeket illető számadás.
Mérlegünkben és eredmény-elszámolásunkban
(lásd 2. és 3. számú melléklet) ebből következően a szervezet a teljes tevékenységéről (folyó
költségvetési tételek, világkiállításhoz kapcsolódó tevékenység, új székhely, iroda kialakítása)
számot adunk, és ezekkel összhangban mutatjuk be az egyes részterületek pénzfolyamatait.
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A költségvetés és végrehajtása
Amint már említettük, a bevételeink, a tervet
meghaladóan, 116,4 millió forintot értek el. A
többlet a vadászati engedélyekből (a Magyarországon tartózkodó, de magyar vadászvizsgával és
-jeggyel nem rendelkező külföldiek engedélyei),
illetve abból adódott, hogy a vadászlétszám a feltételezettől eltérően nem csökkent. A kiadások
lényegében a tervezettnek megfelelően alakultak,
a tartalékként meghatározott összegre nem volt
szükség, az összköltség felhasználás így 95,7 millió forintot tett ki.

Bevételek
Vadászjegyet 2020-ban 11.960 vadász váltott,
amelynek illetékéből származó bevétel 59,8 millió forint, tagdíjból 41,7 millió forint volt. Külföldiek vadászati engedélyéből 2,5 millió forint
volt a bevétel. A vadászvizsgák díjaiból származó
bevétel 7,8 millió forint volt. Egyéb tételekből
(biztosítási jutalék, kamat stb.) 3,4 millió forint
volt a bevétel. Saját bevételeinket az OVA támogatás egészítette ki 1,2 millió forint összegben.

Költségek
Az anyagköltség, az iroda-, valamint a gépjárműfenntartás összes költsége 8,3 millió forint volt. A
bankköltség, biztosítási díjak, számviteli és postai
szolgáltatások költségei 7,5 millió forintot tettek
ki. Propagandafeladatokra a tervezett 7,5 millióval szemben 1,7 millió forintot fordítottunk. A
különbözet döntően a „Jó vadászatot” című hírlevéllel kapcsolatos. (A 2020. őszi hírlevél költsége
az év végéig nem nyert kiegyenlítést.)
A vadászvizsgák lebonyolítása 5,7 millió, rendezvények (közgyűlés) és szakbizottsági feladatok 1,9 millió forint költségfelhasználással jártak.
Bérek, tiszteletdíjak kifizetésére, egyéb személyi
Jó Vadászatot!

költségekre, valamint a kapcsolódó társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésére a tényleges
költségfelhasználás 61,8 millió forint volt, 0,8
millió forinttal magasabb a tervezettnél.
A gazdálkodás eredménye – a bemutatott
részletező adatoknak is megfelelően – a tervezett 2,3 millióval szemben 20,7 millió forintos
pozitív egyenleget ért el.

ményét növelte. Ugyanakkor beruházásként,
továbbá (számviteli szempontból) egyenként
kisértékű, de nagyszámú berendezési és kiállítási tárgy vásárlásaként, azaz eszközbeszerzésként
19,2 millió forint volt a felhasználás.
A kiállítás teljes költsége így 29,5 millió forintra rúgott, 0,5 millió forintot pedig visszautaltunk
a támogató szervezetnek.

„Egy a Természettel”
Kiállítás Gödöllőn

A szervezet tervezett új székhelye,
irodája

A vadászati világkiállítás előkészítő programjai keretében szervezetünk felkérésre pályázatot
nyújtott be, és 30 millió forint támogatást nyert
el a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezendő időszaki kiállítás (Királyi és főúri vadászatok
Gödöllőn, a Gödöllői-dombság vadászati múltja
és jelene, a természetfestő Csergezán Pál) céljára. A kiállítás megvalósult, 2020. november 6-tól
2021. szeptember végéig szerepelt a programok
között. Sajnos a vírushelyzet hullámai miatt időszakosan be kellett zárni, de így is több, mint 60
ezren fordultak meg itt érdeklődőként. Részletesebb ismertetés olvasható a kiállításról hátrébb
egy önálló cikkben.
A támogatás 30 millió forintos összegéből a kiállítás megvalósításának közvetlen anyagköltségeként 1,4 millió forint volt a kiadás, további 8,9
millió forintot tett ki a kiállításrendezés, grafikai
tervezés, marketing terén igénybe vett szolgáltatások értéke. Folyó költségként így 10,3 millió
forint nyert elszámolást.
A támogatásból fennmaradó 19,7 millió forint számviteli tekintetben a gazdálkodás ered-

A küldöttközgyűlés a 2020. évi költségvetési
terv elfogadásával egyidejűleg – megerősítve
korábbi felhatalmazását – jóváhagyólag tudomásul vette az OMVK-hoz benyújtott támogatási kérelmet, valamint az annak eredményeként elnyert 40 millió forintos támogatást.
Határozattal jóváhagyta, hogy a támogatás
összege a szervezet saját pénzforrásaival kiegészítve a gödöllői Ady Endre sétányon található
épület megvásárlására és felújítására nyerjen
felhasználást.
A jelzett ingatlannal kapcsolatos támogatás
bankszámlánkra beérkezett, teljes összege bevételként nyert elszámolást, és az elnyert támogatásból folyó költség felhasználásra nem
került sor. Az összeg számviteli szempontból
a szervezet gazdálkodási eredményét növelte.
Emellett – beruházásként, illetve eszközbeszerzésként elszámolva – 45 millió forint kiadást eredményezett az ingatlan megvétele.
További költségfelhasználásra a tervezési és
tényleges felújítási szakaszban lehet és kell számítani.

Fotó: Fülöp Bálint

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezet
pénzügyi beszámolója a 2020. évről

Pénzügyi záró pozíciónk
A fentiekben (és a mellékletekben) bemutattuk
a megyei szervezet három részterületre kiterjedő
pénzügyeinek részletező adatait. Az alábbiakban
összefoglaljuk e folyamatok „sarokszámait” a folyó költségvetés, a mérleg, valamint az eredményelszámolás összefüggéseinek dokumentálására. Meg kell említeni, hogy az alábbi összeállítás
valamennyi adata megegyezik a főkönyvi könyvelési számlákon rögzítettekkel.
Az év eleji pénzbeli tartalék összegét a folyó
költségvetés bevételi többlete, valamint az ingatlanvásárlás és a kiállítás folyó tételekkel le nem
terhelt összege növelte, a beruházási ráfordítások és eszközbeszerzések értéke csökkentette.
E tételek alapján alakult ki a záró pénzkészlet
88,2 millió forintos összege, ami gazdálkodási
tartalék, valamint ingatlanfelújítás céljára felhasználható szabad rendelkezésű összegnek tekinthető. Ugyanakkor a Hírlevél 2020. decemberében megjelent száma költségeinek, összesen
4.355.000 Ft-ra rúgó számláit 2021. januárjában
kaptuk meg és tudtuk kiegyenlíteni, amely így
már a 2021-es költségvetést terheli.

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete küldöttközgyűlése a fenti
beszámoló alapján az alábbi határozatokat
hozta:
1.

2.
3.

4.

5.

a 2020. évi költségvetési beszámolót 116
millió 413 ezer forint bevétellel, 95 millió
749 ezer forint kiadással, 20 millió 664 ezer
forint pozitív gazdasági eredménnyel jóváhagyta;
a 2020. évi mérleget az eszközök és források
egyező 162 millió 986 ezer forintos végös�szeggel jóváhagyta;
a 2020. évi eredmény-elszámolást 186 millió
412 ezer forint bevétellel, 106 millió 33 ezer
forint ráfordítással, 80 millió 379 ezer forint
pozitív gazdasági eredménnyel jóváhagyta;
jóváhagyólag tudomásul vette az „Egy a Természettel” támogatásával 29 millió 522 ezer
forintból megvalósított kiállításról szóló tájékoztatót, és a fel nem használt összeg vis�szautalását;
jóváhagyólag tudomásul vette a megyei szervezet új székhelyének kialakítása érdekében
vásárolt ingatlannal kapcsolatos elszámolást.

Összesítés az OMVK megyei szervezete 2020. évi pénzügyi adatairól (1000 Ft-ban)
Megnevezés

Folyó költsv.

Kiállítás

Ingatlan

Összesen

Nyitó pénzkészlet

65752**

Bevételek

116413*

30000

40000

186413***

Költségek

95749*

10284

0

106033***

Folyó tételek egyenlege

20664*

19716

40000

80380***

-6662

19238

45000

57576**

-854

478

Eszközbeszerzés(-)
Egyéb tételek
Záró pénzkészlet

-376
88180**

* /költségvetési elszámolással egyező adat
**/mérleggel egyező adat
***/ eredményelszámolással egyező adat
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OMVK Pest megye
2020. évi költségvetés terv- és tényszámai
(adatok 1000 forintban)

Megnevezés
Saját bevételek
Vadászjegy
Vadászati engedély
Tagdíj
Biztosítási jutalék
Igazg. szolg. díj
Vadászvizsga
Kamat
Könyv, kazetta, reklám
Egyéb bevétel
Támogatások

terv

tény
55000
0
42000
2300
500
7000
50
250
300

59829
2452
41700
2257
465
7770
32
280
378
1250

Saját bevételek összesen
Folyó kiadások és költségek
Anyagköltség
Rezsiköltség
Gépjármű költség, szállítás
Vadásznap
Rendezvények (közgy. stb)
Hírlevél, beszámolók
Nyomtatvány
Egyéb
Takarítás, karbantartás
Szakkönyv, szakértő
Szakbizottsági fa
Vadászvizsga költs.
Bankktg, biztosítás
Könyvelés
Posta, hirdetés
Személyi jell. ráfordítások (brutto)
Amortizáció
Kiadások tartaléka

107400

116413

1500
3000
1100
2000
600
5500
1300
100
1800
500
1500
6000
1200
4200
2200
61000
1600
10000

2197
2702
1404
1700
140
235
874
1728
99
1729
5668
1084
3900
2554
61836
7899
--

Folyó költségek összesen
Gazdálkodás eredmény
Pénzmozgások
Nyitó pénzkészlet
Gazdálkodási eredmény (+)
Támogatások (+)
Eszközáll. vált. saját. (+)
Ingatlanvétel, Gödöllő (-)
Kiállítás, Gödöllő (-)
Egyéb pénzmozgás

105100
2300

95749
20664

65752
2300
1600

65752
20664
70000
6662
45000
29522
-376

69652

88180

Záró pénzkészlet

Jó Vadászatot!

2020

2021/2

11

OMVK Pest megyei Szervezet, 2020. évi mérleg (adatok 1000 forintban)
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok (lekötött betét)
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök

Eszközök összesen

OMVK Pest megyei Szervezete 2020. évi
EREDMÉNY-ELSZÁMOLÁS (adatok 1000 forintban)

Előző év
17130

Tárgyév
74706

17130

74706

65877

88280

1. Értékesítés nettó árbevétele

125
16105
49647

100
16137
72043

2. Aktivált saját telj. értéke

83007

162986

74259

154638

43842

74259

30417

80379

8748

8348

8748

8348

83007

162986

Alaptevékenység
előző év

3. Egyéb bevételek

186380

120414

186380

41436

41700

41436

41700

2260

71250

2260

71250

54

32

54

32

120468

186412

120468

186412

5. Anyagjellegű ráfordítások

31326

35513

31326

35513

6. Személyi jellegű
ráfordítások

56519

61837

56519

61837

ebből vez.tiszts.viselők jutt.

10244

10244

10244

10244

1524

7899

1524

7899

tagdíj
alapítótól kapott befizetés
támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevétele
A. Összes bevétel

8. Egyéb ráfordítások

Fotó: Utassy György

9. Pénzügyi műveletek ráford.

Jó Vadászatot!

helyesbítés tárgy év

120414

7. Értékcsökkenési leírás

12

helyesbítés tárgy év előző év

ebből :

Források
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek.
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Összesen

106

106

682

678

682

678

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

90051

106033

90051

106033

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

30417

80379

30417

80379

30417

80379

30417

80379

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

2021/2
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Időszaki kiállításunk Gödöllőn
Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete az „Egy a
Természettel” Nonprofit Kft. támogatásával és a
Gödöllői Királyi Kastély együttműködésével hozta létre a „Királyi és főúri vadászatok Gödöllőn,
a Gödöllői-dombság vadászati múltja és jelene, a
természetfestő Csergezán Pál” címmel időszaki
kiállítását.
A kiállítás 2020. november 6-tól 2021. szeptember végéig volt megtekinthető, mely időszak
alatt több mint 61 ezer érdeklődő fordult meg itt.
A kiállítás sikere nemcsak a népszerű helyszínnek volt köszönhető, hanem a kiállítás témájának
és a bemutatott tárgyak sokszínűségének, minőségének is. A vendégek Ferenc József és Erzsébet királyné (Sisi) eredeti, vadászathoz köthető tárgyait,
többek közt Ferenc József által ejtett trófeákat,
Horthy Miklós kormányzó gödöllői és valkói vadászatainak fotóit vagy Storcz Mátyás királyi fővadász tiszt bútorait is megtekinthették. Csergezán Pál festményei a 6 teremben bemutatott tárlat
valódi koronái voltak. A képek, trófeák, fotók és
személyes tárgyak mellett az érdeklődők lézeres
vadászatot is kipróbálhattak. A kiállítást vetített
filmek, érintőképernyőn és számítógépeken játsz-

ható, a vadgazdálkodás fontosságára irányuló játékok is interaktívvá tették.
Készült egy tájékoztató kiadvány is a kiállításhoz kapcsolódóan, amely segített az érdeklődőknek megismerni azon alapokat, amelyekre mindez
épült, az alábbiakban ebből mutatunk meg néhány
részletet. A füzet anyaga honlapunkon megtekinthető, letölthető. (http://omvkpest.hu/ordered/9464/pic/mappa2/Vad-kamara_prosi_screen.
pdf )

Gödöllő rövid vadászati története
Gödöllő környéke, a Gödöllői-dombság vadban
gazdag területe évszázadok óta híres vadászterület
volt. Már I. (Nagy) Lajos és Hunyadi Mátyás is
szívesen vadászott a Gödöllői-dombság erdeiben,
amely könnyen megközelíthető, lóval, kutyával
könnyen járható. A 18. század közepén építtetett gödöllői kastélya környékén Grassalkovich
I. Antal gróf vadaskertet létesített vadászházzal,
a vadászszemélyzet részére lakásokkal. Unokája,
Grassalkovich III. Antal herceg 1827-ben a kisbagi vadaskertben rendezett fényes vadászatokat.

1867-ben a magyar állam megvásárolta a gödöllői kastélyt és a környező birtokokat, s koronázási
ajándékként felajánlotta a királyi pár számára. I.
Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő-, illetve vadászkastélyként használták az épületet. Az
uralkodó fenntartotta magának a birtok vadászati
jogát. Megkezdődött a szakszerű vadgazdálkodás.
Jól járható utak, magaslesek épültek, a területet
öt vadőr vigyázta. 1870-ben a gödöllői kastély
felújítására szánt pénz maradványából felépítették a mácsai vadászkastélyt, s a közeli Ecskenden vadaskertet létesítettek. A Gödöllő környéki
erdőkben a királyi család nagy falkavadászatokat
tartott, amelyre hivatalos volt a magyar arisztokrácia színe-java (pl. a Károlyi, az Andrássy, az Edelsheim–Gyulai, a Ráday, a Szapáry, az Esterházy
család tagjai). E vadászatokra a vadászati hivatal
külön meghívókat küldött ki, pontosan megjelölve
a napot, órát, helyet és meghatározva az elejtendő
vadat. A több mint 55 ezer holdas vadászterület
kezelését 1874-től az újonnan létrehozott Császári- és Királyi Udvari Vadászhivatal vette át. A
király Pettera Hubertet nevezte ki fővadásszá. A
kiváló szakember és szervező egyik első feladata a
vadászati szabályzat elkészítése volt. Helyettese a
fiatal Storcz Mátyás lett.
A gödöllői kastélyt 1920-tól használó Horthy
Miklós kormányzó kedvelt időtöltései közé tartozott a vadászat, amely ekkor már a diplomáciai
tárgyalások fontos kísérőeseménye volt. Többek
között Edward walesi herceg, Ciano gróf, olasz
külügyminiszter, s a patialai maharadzsa is a vendégei voltak Gödöllőn.

ja fivérétől, a „stájer hercegtől”, János főhercegtől
vette át.
A koronázási ajándékként használatba kapott
gödöllői kastély körüli hatalmas birtok kezelését
az uralkodó a Földművelésügyi Minisztériumra
bízta, a vadászati jogot azonban fenntartotta magának. Új vadászterületén (ez volt a tizennegyedik), Gödöllőn először 1867. március 26-án vadászott, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, gróf
Wenckheim Béla miniszter, Ivánka Imre képviselő és az udvari személyzet kíséretében. Tizenkét
szalonkát lőtt a kerepesi pusztán, majd délután
Szentkirályon szarvasvadászat következett.
Az 1870-es évektől kezdve Gödöllőn évente
több udvari vadászatot, lóversenyt, galamblövészetet tartottak, ezekre névre szóló meghívókat
küldtek szét. Ferenc József itt, Gödöllőn ismerkedett meg a lovas vadászattal, s annyira megtetszett
neki, hogy közel húsz évig nagy örömmel gyakorolta. A király saját harrier falkát tartott Gödöllőn, rókára és szarvasra. A vadászatokat nem befolyásolta az időjárás, megtartották esőben, sárban,
nagy hidegben is.
A király Gödöllőn 25 év alatt összesen 273
szarvasbikát lőtt. A legszívesebben azonban vadkanra vadászott a valkói erdőben. A vaddisznó
eredetileg alig fordult elő Gödöllő környékén, az
1870-es évek elején telepítették csak be. 1879-ben
lőtte itt első vadkanját a király. Ennek az állatnak
a vadászatát más számára nem is engedélyezte.

Ferenc József (1830–1916) gödöllői
vadászatai
Ferenc Józsefnek két kedvelt időtöltése volt:
a hadgyakorlatok megtekintése és a vadászat.
Egyedül, illetve társasággal is szívesen vadászott.
Biztos kezű, jó lövész volt, kiválóan lőtte a futó
vadat. Golyós puskával és sörétessel egyaránt jól
lőtt. Szívesen cserkészett, de leginkább lesből vadászott. Legkedvesebb vadásztársa Lipót bajor
herceg volt, Gizella lányának a férje. Nemcsak a
vaddal szembeni lovagias magatartást, hanem a
szolid, szürkészöld vadászruha viseletét is nagyap14
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Dolgozószobájának falát beborították az itt elejtett kanok agyarai. Hogy mi lett a sok elejtett
állattal? Ha a király szép vadat ejtett a gödöllői
erdőben, „rendesen néhány száz frt ajándékot ad
az illető erdőrész őrének. A húsát is szereti annak
a vadnak, amit ő lő, mindig pecsenyét rendel az
asztalra.” (Vasárnapi Újság 1899. nov. 19.)
Ferenc József a királyné tragikus halála után
egyre ritkábban jött Gödöllőre. Utoljára 1911.
május 6 és június 1. között tartózkodott a kastélyban, 7 évnyi távollét után.

Erzsébet királyné,
a falkavadászatok királynője
Wittelsbach Erzsébet (1837–1898) bajor hercegnő lovak iránti szenvedélye gyerekkorától eredeztethető. Már négyévesen elkezdett lovagolni.
Apja, Wittelsbach Miksa bajor herceg, a müncheni palotája mellé egy fedett, kör alakú manézst
építtetett, ahol saját maga is fellépett a kislánnyal
együtt. Erzsébet a kor szokásainak megfelelően
női-, ún. dámanyeregben lovagolt, amely sokkal
veszélyesebb volt, mint férfi nyeregben. A női
lovasok felsőteste ugyanúgy előre nézett, mintha
lovagló ülésben ültek volna, de mindkét lábukat a
ló bal oldalára rakták. A bal lábukat a kengyelben,
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míg a jobbat egy „lábtartón” helyezték el. Két kis,
ellentétes irányú, bőrrel bevont szarvacskát építettek ezekbe a nyergekbe, s a lovasnők térdük felett,
ide beakaszthatták combjaikat, amelyek összeszorításával szilárdan ülhettek a nyeregben.
Erzsébet királyné az első falkavadászatán 1869
telén, Róma mellett vett részt. Ekkor még komoly
eredményt nem ért el. Európa-szerte híres volt
lovaglószenvedélyéről, népszerűvé tette Magyarországon a falkavadászatot, és divatba hozta a lovaglóöltözéket. Hosszú, fekete lovaglókosztümöt
viselt, barna hajkoronáján kis, kemény kalapot
hordott, míg a férfiak a falkavadászatok alkalmával vörös szalonkabátot (szarvasvadászat esetén
zöldet), fehér szarvasbőr nadrágot, csizmát és cilindert viseltek.
A királyi család szívesen töltötte az időt Gödöllőn, ahol Erzsébet igazi falkavadásszá vált. Itt sokkal kötetlenebbül élhettek, mint Bécsben, szinte
magánemberként. Több időt töltöttek egymás
társaságában és gyermekeikkel, főleg az 1870-es
években. A királyi pár 1872-től tagja volt a Pesti
Rókafalka Társaságnak, amelynek falkanagya Esterházy Rudolf volt.
Az első gödöllői falkavadászatra 1872. október
26-án került sor. Többféle állatot űztek: szarvast,
rókát, nyulat. Az idényben összesen 26 alkalommal vadásztak, 9 alkalommal kaptak el rókát, egy
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alkalommal a királyné is megszerezte a rókafarkat.
Erzsébet folyamatosan fejlesztette lovaglótudását,
és a gödöllőinél jóval nehezebb terepen rendezett
angliai vadászatok rendszeres résztvevője lett. Lovas pályafutásának csúcspontját az 1880. évi írországi falkavadászatok jelentették. Ezt követően
kezdték el a falkavadászatok királynőjeként emlegetni. Egészségi okból 1882 után eladta gödöllői
harrier falkáját, innentől kezdve egészen haláláig a
hosszú séták vették át a lovaglás szerepét.

Rudolf (1858–1889) trónörökös,
a vadász
Rudolf már kisgyermekkorától meg akart felelni
apjának: jó tanuló, jó katona, jó lovas és jó vadász
akart lenni. Nyolc és tizenegy éves kora között
készített színes ceruzarajzai is erről árulkodnak.
Vadászjeleneteket s különböző madarakat rajzolt
szívesen. Jól lőtt, kilencévesen ejtette el első bikáját.
Az 1870-es évektől a trónörökös is aktív résztvevője volt a gödöllői vadászatoknak. A gödöllői
erdőkben alkalma nyílt madártani megfigyeléseket is folytatni. Különösen a ragadozó madarak
érdekelték. Megfigyeléseitt a híres tudós, Alfred
Brehm is felhasználta. A Gödöllői-dombság területén kedvelt vadászó helye Szentkirály volt, ide
járt saslesre. Szívesen vadászott Szentjakab, Galgamácsa, Isaszeg és Valkó erdeiben is. Gödöllő
környékén utoljára 1888. december 18-án vadászott, alig hat héttel tragikus halála előtt.
Többfelé hívták vadászni. 1879 novemberében
Munkács környékén, Schönborn-Buchheim Ervin gróf birtokán járt. Itt, a Viznice völgyében
lőtte élete első medvéjét, egymás után kettőt is,
egy nagyot és egy kicsit. Barátja, Károlyi István
gróf meghívására Stefánia főhercegnővel együtt
1884 októberében Nagykárolyban vendégeskedett. Vaddisznó-, őz- és nyúlvadászatokon vettek
részt. E jeles alkalomra megújultak a város útjai,
házai, hogy fényes fogadtatásban részesítsék a
trónörököspárt. 1887. augusztus 27–30. között
Festetics Tasziló grófot látogatta meg berzenczei
birtokán. Itt őzbakra vadásztak. Több alkalommal
járt Albrecht főherceg bellyei és Coburg Fülöp
szász-coburg-gothai herceg, Gömör-királyhegyi
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birtokán. A legszívesebben Erdélyben vadászott,
ott két vadászterülete volt: Görgényszentimrén és
a máramarosi Erdészvölgyben.

Horthy Miklós (1868–1957)
kormányzó gödöllői vadászatai
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 1920 és 1944
között kormányzói rezidenciaként használta a
gödöllői kastélyt. Szenvedélyes vadász volt, de
pihenésképpen is szívesen járta az erdőt. A két
világháború közötti időszakban újra nagy vadászatokat, sőt, falkavadászatokat is tartottak a gödöllői és valkói erdőkben. A vadállomány azonban nagyon megsínylette a háborús éveket és a
forradalmakat. Ezért a kormányzó újjászervezte a
Magyar Királyi Udvari Vadászhivatalt, amelynek
vezetője 1921-től Nemeskéri Kiss Géza királyi
vadászmester lett. Munkatársai Krause Dezső főerdőtanácsos, Storcz Mátyás vadásztiszt, Vermes
Imre erdőmérnök, Dercsényi István és Kachelmann Ottó főerdőmérnökök voltak.
Egy udvari vadászatra szóló meghívás olykor a
politikában a hivatalos látogatásnál is több eredménnyel járhatott, ezért a kormányzó előszeretettel élt a vadászdiplomácia eszközével. Az általa
tartott vadászatokon számtalan külföldi koronás
fő, diplomata, politikus vett részt. Így például
Viktor Emmánuel olasz király feleségével és lányával 1937. május 20-án solymászbemutatón,
vagy az inkognitóban Magyarországon tartózkodó Edward walesi herceg 1935. szeptember 14-én
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Csergezán Pál
(Záhony, 1924 – Budapest, 1996),
világszerte elismert vad- és
természetfestő, grafikus, illusztrátor
Gyermekéveinek nagy részét Kisvárdán töltötte.
15 évesen került Budapestre, ahol később az Iparművészeti Főiskola építészeti szakán tanult három évig. A II. világháború végén besorozták és a
frontra vitték. A hadifogságban ismerkedett meg
az orosz természetfestészettel. Három év múltán

került haza. Tanulmányait 1950 és 1953 között a
Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán
végezte. Grafikusként, illusztrátorként dolgozott,
eközben került hozzá közel a vadászat, mint téma.
A Nők Lapja, az Ország Világ és a Magyar Vadász,
később a Nimród rajzolója volt. Grafikusként tankönyveket, ifjúsági és népszerű tudományos könyveket, s egyebek mellett Kittenberger Kálmán és
Fekete István könyveit illusztrálta. Kedvenceit, a
lovakat és az erdei vadakat festette egész életében,
a mozgás kiváló ábrázolója volt. Noha ő maga nem
vadászott, mégis a vadászok társadalma fogadta be
igazából, és biztosították számára, hogy járja az
erdőt, figyelje az állatokat. Még ma is emlegetik,
hogy kézből etette a vaddisznókat.
Országos kiállításokon rézkarcokkal szerepelt.
Külföldön Párizsban, Münchenben, Kölnben,
Monte Carloban, Londonban voltak tárlatai. Több
kitüntetésben is részesült: 1982-ben a Német Vadászszövetség nagydíját, 1993-ban Pro Natura
Emlékplakettet, míg 1996-ban Pro Cultutra Venationis emlékplakettet kapott. Élt és dolgozott a
Német Szövetségi Köztársaságban, valamint Iránban, ahol a sah lovainak megörökítése volt a feladata. Hazatérését követően a Nimród vadászújság
szerkesztője, művészeti vezetője lett. 1994-ben a
Muray Róbert alapította Altamira Egyesület első
elnökévé választotta.
Életének utolsó éveit Telkiben töltötte, műterme a Budakeszi Erdőgazdaságban volt. Hamvait
is itt, Telki község határában az erdőben helyezték
el, Anna-lakon. Halála után egy évvel megalakult a
Csergezán Pál Alapítvány, amely minden
évben Csergezán-díjjal jutalmaz egyet
a legkiválóbb természetábrázoló művészek közül. 2006-ban a Pilisi Parkerdő
Zrt. tiszteletére avatta fel a Nagy Kopasz
559 méter magas csúcsán épült, 23,5 méter magas Csergezán Pál-kilátót. Bronz
mellszobra, Farkas Pál szobrászművész
alkotása, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi
Erdészete területén kialakított, Vadászok
Szoborparkjában áll.

Az idén Pest megyében volt az
Országos Vadásznap
A 2021. évi Országos Vadásznap, a 2021. évi
Vadászati Világkiállítás megnyitása előtti talán
utolsó nagy felvezető rendezvénye volt, amelyre
az ország minden megyéjéből érkeztek résztvevők, vadászok és nem vadászok egyaránt. Az eseménynek a Gödöllői Királyi Kastély adott otthont
augusztus 27–28-án. A két nap programjai mind
a szakmai, mind az érdeklődő közönség számára
tartalmas, ismeretterjesztő és szórakoztató időtöltést biztosítottak a közel 6000 látogatónak.
A rendezvény első, szakmai napján az OMVK
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának
évente megrendezett konferenciáján vehettünk
részt, amely az idén a „Vadgazdálkodás és vadászat változó természeti, gazdasági és társadalmi
környezetben” címet kapta.
A rendezvény megnyitóján vehették át a tájegységi fővadászok a Világkiállítás előkészítésében
végzett munkájukért az elismeréseket Bors Richárdtól, az Egy a Természettel Nonprofit Kft.
szakmai igazgatójától. Ezt követte Bajdik Péter
bevezető, problémafelvető előadása, majd Pechtol Lajos beszélt a koronavírus a vadgazdálkodási

ágazatra gyakorolt ökonómiai hatásáról. A témához kapcsolódóan Kanizsay Gábor mutatta be a
járványok hatását a vadászati turizmusra, és vázolta a bérvadászat jövőképét. Csirke László az ASP
hatásairól és a vaddisznó helyettesítésének lehetőségeiről beszélt egy érintett tájegységben tapasztaltak alapján, majd dr. Kemenesi Gábor tartotta
meg „Új vadbetegségek a láthatáron” című előadását. A konferencia végén dr. Szemethy László
ismertette a mikotoxinok vadgazdálkodási hatásaival kapcsolatos vizsgálatok eddigi eredményeit.
A szakmai nap a Lovarda teremben tartott gálaesttel zárult, amelynek keretében dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes és dr. Kovács Zoltán a
Világkiállítás kormánybiztosa díszjeleket adott
át az Országos Magyar Vadászkamara elnökének,
főtitkárának és a megyei Területi Szervezetek elnökei, titkárai, valamint az Országos Magyar Vadászati Védegylet megyei szervezetei vezetőinek
a Világkiállítás megvalósítása érdekében végzett
szakmai munkáért.
A gálaest keretében kerültek átadásra azon személyeknek állami és vadászkamarai kitüntetések,
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lunch-on és fogolyvadászaton, ahol a herceg 70
foglyot lőtt. Több alkalommal vadászott itt gróf
Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter nejével,
Edda Mussolinivel, Joachim von Ribbentropp
német birodalmi külügyminiszter, báró Schön német követ, s a kapurthalai maharadzsa is. A magyar közélet szereplői közül pedig József és Albrecht főhercegek, gróf Bethlen István, vitéz Endre
László gödöllői főszolgabíró, Gömbös Gyula,
Kállay Miklós, Horthy Jenő.
Az elejtett vadak terítékét a kastély főhomlokzata előtt rendezték el a vadászat végén, és ezt több
alkalommal fényképen is megörökítették. Olykor
a gödöllői lakosság is részesedett a vadászzsákmányból, pl. 1927 karácsonyán: „A terítékre került vadak egy részét (nyulakat) Gödöllőn adta el
a vadászhivatal, s így közönségünk – bár drágán is
– mégis hozzájutott ünnepekre vadhúshoz.” (Gödöllő és Vidéke, 1927. december 25.)

Gödöllői Királyi Kastély
OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi
Szervezete
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a vadászkutyákat mutatták be. A gyermekek számára kalandjáték, madársuli, foglalkoztatók tették
változatosabbá, színesebbé a napot. Napközben
különböző zenei programok, kürtösök találkozója
és előadásai mellett, dáma és falkavadász bemutatók is láthatóak, hallhatóak voltak. A látogatók
megkóstolhatták az óriásbográcsban készült szarvaspörköltet is. A vadásznap a Kerekes Band koncertjével zárult.
A nap egyik kiemelt szakmai programja volt a
Pest megyei Őzbak Trófeaszemle, amelyen megyénk 37 vadászatra jogosultja 313, nagyobbrészt
az idei szezonban esett őzbak trófeáját mutatta be.
Ezek között 38 olyan, többségében aranyérmes
bak is szerepelt, amely később a Világkiállításon, a
G pavilonban is látható volt. Köszönet vadászatra
jogosultjainknak, hogy részt vettek a szemlén, és
köszönet tájegységi fővadászainknak – Csernus
Krisztiánnak, Keresztes Tibornak, Kolozsi Géza
Lászlónak és Szabó-Tóth Péternek –, akiknek áldozatos munkája nélkül e kiállítás nem valósulhatott volna meg.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik az Országos Vadásznap előkészítését, megrendezését és lebonyolítását munkájukkal, eszközök biztosításával, erkölcsi és anyagi
támogatásukkal segítették. Köszönjük az Országos Magyar Vadászkamarának, a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, a Miniszterelnökségnek, az Egy a Természettel Nonprofit
Kft.-nek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának,
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az Agrárminisztériumnak, az OTP Bank Nyrt.nek, a Groupama Biztosító Zrt.-nek, a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek, az Ipoly Erdő Zrt.-nek, a NEFAG Zrt.-nek, a VADEX Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt.-nek, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemnek és Gödöllő Városának támogatását.

Fotók: Pető Andrea

mérnök és Benkovics Antal, a Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány Kuratóriumának tagja. A
kitüntettek életútjának bemutatása és méltatása a
NIMRÓD Hírlevél szeptemberi számában olvasható. A kitüntetéseket dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zambó Péter erdőkért felelős
államtitkár, Kovács Zoltán kormánybiztos és dr.
Jámbor László elnök adta át.
Augusztus 28-án, a nagyközönség számára is
változatos programokat kínáló nap a kastély kápolnájában szentmisével kezdődött, ahol dr. Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a magyar vadászokért Szent Hubertus és Szent Euszták tiszteletére szentmisét celebrált.
A közönségnap ünnepélyes megnyitója a kastélyparkban, a nagyszínpadon folytatódott, ahol
köszöntőt mondott dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet elnöke, dr. Kovács Zoltán az „Egy a
Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kormánybiztosa. Az országos vadásznapot dr.
Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke nyitotta meg.
A nap folyamán számos programon vehettek
rész az érdeklődők, amelyek részben a hagyományos vadászati módokba nyújtottak betekintést –
íjászat, solymászat, agarászat, elöltöltő fegyveres
vadászat –, részben a vadászatot segítő társainkat,
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akik az elmúlt évtizedek során munkájukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal hozzájárultak a
vadásztársadalom különböző szakmai szegmenseinek fejlődéséhez, stabilitásához, illetve mindezek
megőrzéséhez, valamint értékeink jövő nemzedékek felé történő átadásához.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át Agyaki Gábor, az Országos Magyar
Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezetének elnöke, a Magyar Természeti-Vadászati
Örökségért Érdemkereszt kitüntetésben részesült
Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár. Magyar Nemzeti Vadászrend kitüntetést vehetett át Fodermayer Vilmos, az Országos
Magyar Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke,
dr. Varga Gyula, a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási
Bizottság elnöke és gróf Károlyi József, az „Egy a
Természettel” Vadászati- és Természeti Világkiállítás miniszteri biztosa.
Az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérmét vehette át Macsek Lajos, az OMVK Fővárosi
és Pest megyei Területi Szervezetének elnöke, Kovács Gábor, a Vadászkamara szakmai igazgatója,
dr. Kerényi Mihály, az OMVK Fővárosi és Pest
megyei Területi Szervezete Etikai Bizottságának
elnöke, valamint Fehér Sándor, a Nagykunsági Erdő és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese.
Nimród Vadászérmet kapott Russay Péter erdő-
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Pusztavacs, október 1–2.
getéssel tarkított vetítés a nagy érdeklődésre való
tekintettel kiegészült még egy korabeli dokumentumfilm jellegű, néprajzi és kultúrtörténeti érdekességeket bemutató összeállítással. Az előadó
életrajzkutató mivoltából adódóan nagyon sok
érdekességet megtudhattunk mind Kittenberger
életének nem publikált mozzanatairól, mind pedig a hagyatékról, valamint annak legérdekesebb
eleméről, az oroszlán száját is megjárt puskáról.
A szombati vadásznapon már a reggeli készülődéskor érezhető volt, hogy ki voltak már „éhezve”
a találkozásra a résztvevők. Hét térségi vadászatra
jogosult és egy vadászkürt együttes rendezkedett
be az egységes megjelenésű sátorpavilonokba és
kezdett neki a főzőversenyre szánt vadételek elkészítésének. A megnyitón részt vett dr. Jámbor
László, az OMVK elnöke, Rácz Gábor az OMVK
Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének
tiszteletbeli elnöke, Pető Zoltán a Területi Szervezet titkára a vadászati érdekképviseletek részéről.
Ünnepélyes keretek között, a kapitális dámbika
terítéke mellett átadásra kerületek a Vadászkamara és a Vadászati Védegylet kitüntetései, a Hubertus Keresztek, valamint a szervezők által alapított
kitüntetések. A Gerjementi Vadászszövetségért

telt a főzőverseny eredményhirdetése, valamint a
tombola nyereményeinek kisorsolása is.
A rendezvényen 350–400 fő vett részt, akik között szép számmal akadtak vadászati érdeklődési
körrel nem rendelkező „civil” látogatók is. A két
napos rendezvény minden eleme segített a vadászat és vadgazdálkodás tevékenységegyüttesének
megértéséhez, megbecsüléséhez közelebb kerülni,
és jól hangsúlyozták a felelősségteljességet, természetszeretetet és nyitottságot a társadalom széles
rétegei felé.
Fehér Sándor
GVVSZ elnök

Fotó: Fehér Sándor

Fotó: Bujdosó Gábor

Az idei évben már 13. alkalommal kerültek megrendezésre a Gerjementi Vadásznapok rendezvényei. A látogatottságból és az érdeklődők számából, aktivitásából ítélve sikeres volt a rendezvény
minden eleme.
A gyermekvadásznapon, pénteken délelőtt közel 200 gyermek érkezett a Pusztavacsi Parkerdei
pihenőrétre. A tagszervezeteink által érintett valamennyi településről szerveztünk szállítást, így
Törteltől Pilisig élvezhették a vendégszeretetünket az általános iskolák felső tagozatos diákjai. A
játékos vetélkedők és ismeretterjesztő beszélgetések 8–10 fős csapatokba szerveződve zajlottak.
Vadász totó, erdészcsillag puzzle fából, vadászösvény vadfelismeréssel, légpuska lövészet és vadászkutyás bemutató is hozzájárult a szabadban töltött nap élményeihez. A győztes csapatok tortákat
nyertek, de minden diák almát, vadászcsokit és
frissítő gyümölcslevet is kapott ajándékba.
A péntek délután eddig is minden alkalommal a
vadászati kultúra jegyében zajlott, így volt ez most
is. Filmvetítést szerveztünk a Pusztavacsi Általános Iskola aulájába, ahol Somos Zoltán alkotó
vetítette le életrajzi érdekességeket felvonultató
filmjét Kittenberger Kálmán életéről. A beszél-

Érdemérem első alkalommal mindhárom kitüntetett részére posztumusz került átadásra az örökségüket gondozók részére. Érdemeik elismerése
okán a kitüntetést Szabó Ferenc egykori vadászati
főosztályvezető, Kiszel Mihály atya egykori címzetes prépost, címzetes esperes, valamint Gábris
Attila egykori zenekarvezető muzsikus kapta meg.
A megnyitó után kikapcsolódást és ismeretbővítést is hozó programok zajlottak. A Pipacs
Vadászkürt Együttes nemzetközi minősítő versenyének versenyprogramját hallhatták szakszerű narráció mellett, szarvasgomba kereső kutyás
bemutató, valamint fúvós együttes koncertje is
szórakoztatta a jelenlévőket. Baráti hangulatban

Fotó: Bujdosó Gábor

Gerjementi Vadásznapok 2021.
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Jó Vadászatot!
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Gratulálunk

a megye kitüntetett vadászainak!

Bubán István
Nadler Herbert díj

Guzsik Alfréd
Nadler Herbert díj

Nagy István
Nadler Herbert díj

Lakatos Zoltán
Vadászkamara
Érdemérme

Cseh János
Magyar Vadászatért
Érdemérem

Fajka József
Nimród
Vadászérem

Fehér Sándor
Vadászkamara
Aranyérme

dr. Kerényi Mihály
Vadászkamara
Aranyérme

Macsek Lajos
Vadászkamara
Aranyérme

Földi Pál
Nimród
Vadászérem

Hatos Tamás
Nimród
Vadászérem

Herczeg Zoltán
Nimród
Vadászérem

Szabó László
Nimród
Vadászérem

Ungvári László
Nimród
Vadászérem

Fotó: Botár Gergely

Kerkuska Mihály
Nimród
Vadászérem

Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
Az emlékplakettet Földi Pál elnök vette át dr. Semjén Zsolttól az OMVV elnökétől,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet alapításának 140. évfordulója alkalmából, a
nádasdladányi Nádasdy-kastélyban rendezett emlékülésen.

Az Országos Magyar Vadászkamara korábbi döntése értelmében a hivatásos vadászok versenye
2018. óta minden évben megrendezésre kerül.
Tavaly a járványügyi helyzet nem tette lehetővé
a megtartását.
A megyei válogatót hagyományosan a galgamácsai Bányavölgyi Lőtéren tartottuk július 20-án.
A verseny mind hangulatában, mind a résztvevők
számát tekintve családias volt. Idén a versenyszámok tekintetében még nem volt változás. Az 50
kérdéses teszt megoldása után kürtjeleket kellett
felismerniük a versenyzőknek. Volt, aki kürtjével
maga is el tudta fújni az egyik bemutatott kürtjelet, amelyért plusz pontokat lehetett kapni. A
továbbiakban növényfelismerés, trófeabírálat és a
lövészet különböző versenyszámai vártak a résztvevőkre.
Helyezések: A „Pest megye legjobb hivatásos
vadásza” címet ismét Pintér Dávid, az Ipoly Erdő
Zrt. hivatásos vadásza nyerte el és kapta meg a jogot arra, hogy az országos szakmai versenyen indulhasson. Második helyen Hinkó Miklós, a Pilisi
Parkerdő Zrt. hivatásos vadásza végzett. Budai
Bálint, az Üllő-Vasad Természetvédő Vadásztársaság hivatásos vadásza állhatott – a képzeletbeli
dobogó – harmadik fokára.
A versenyzőknek ezúton is gratulálunk az elért
eredményekhez. Köszönjük Török Zsoltnak és
Naszvadi Győzőnek, a vadászati hatóság munkatársainak, Csernus Krisztián, Kolozsi Géza
László, Rácz Fodor Gábor és Szabó-Tóth Péter
tájegységi fővadászoknak, Kovács Gábor és Nagy
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Fotó: Méhes Dóra

Fotó: Nyeső Cintia

Hivatásos vadászok versenye 2021-ben

Csaba kürtösöknek, Szabó Zoltánnak és Márton
Fábiánnak, valamint Guzsik Alfrédnek a verseny
megszervezésében és lebonyolításában nyújtott
segítségét.
2021. augusztus 17–18-án került megrendezésre a Hivatásos Vadászok Országos Szakmai
Versenye Mátrafüreden, amelynek rendezője az
Országos Magyar Vadászkamara, házigazdája a
Heves megyei Területi Szervezet, az Egererdő
Zrt., az Északi Agrár Szakképzési Centrum és a
Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium volt. A hagyományosan kétnapos versenyen Pintér Dávid II. helyezést ért el. Gratulálunk!
		

Pető Zoltán
titkár
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A magyar vadászok nem érzékelik a rájuk
leselkedő veszélyt
Pedig ha betiltják az EU-ban az ólomlövedékek polgári használatát, akkor rengeteg vadász
akaszthatja végleg szögre a puskáját. Szinte szó
szerint, mert a használati értéküket vesztik, így
még eladni sem tudjuk majd azokat. A rendelettervezet társadalmi egyeztetést célzó folyamata
lezárult, most már csak drukkolhatunk, hogy végül a józan ész döntsön az instant álkörnyezetvédelem helyett.
Hogy miként jutottunk el idáig, azt legjobban
talán a www.kapszli.hu oldalon lehet, a hírekben
böngészve követni. Dr. Németh Balázs cikksorozatban számol be az eseményekről, amelyeknek
megpróbált alakítója is lenni, hiszen a tájékoztatás
mellett az egyik szervezője és szerzője volt annak a tanulmánynak, amely tudományos érvekkel
igyekszik jobb belátásra bírni az EU döntéshozóit.
Több, mint háromezer észrevétel érkezett a témában az ECHA-hoz (European Chemical Agency,
Európai Unió Kémiai Ügynöksége), de közülük
csak öt Magyarországról, ami arról tanúskodik,
hogy a magyar vadászok és lövészek nem érzékelik kellően, hogy mekkora veszély leselkedik rájuk,
ahogy hiányos az ismeretünk az EU döntéshozatali rendszeréről is. Tavaly nyáron jelent meg az
első beszámoló arról, hogy az Európai Bizottság
tárgyalásra alkalmasnak tartotta azt az 500 oldalas tervezetet, amelyik szerint gyakorlatilag teljes
mértékben be lesz tiltva az ólomtartalmú lövedékek polgári használata az EU-ban. Hazánk és
másik négy tagország ellene szavazott, mert álláspontjuk szerint elegendő a Ramsari Egyezmény
és a Hágai Egyezmény betartása ahhoz, hogy
védjük a vizes élőhelyek élővilágát az ólomszen�nyezéstől, de sajnos a többség nem így gondolta.
Akkor végül néhány felesleges és nehezen értelmezhető szigorítás kivételével sikerült kivédeni a
teljes katasztrófát, mert a radikális javaslat nem
vett figyelembe alapvető szempontokat. Majd alig
félév múlva, idén februárban érkezett a következő hír, ami szerint újra napirendre tűzte az EU
bürokráciája az ólomlövedékek radikális tiltását.
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(Ismerős ez az eljárás valahonnan?) Április 15én konzultációt tartottak, amelyen bejelentették,
hogy május 5-ig lehet beadni az előzetes észrevételeket, majd a teljes konzultációs időszak szeptember 24-én zárul. Tehát mindössze három hetet
adtak arra, hogy tudományos igényességű érvelést alakítsanak ki az érdekelt személyek és szervezetek a témában, hiszen a május 5-ig beadott
anyagoknak nagyobb figyelmet szenteltek. Nehéz
eldönteni, hogy ez a lépés egy taktikai elem volt,
vagy pusztán csak azt mutatja, hogy mennyire veszik komolyan a témát az EU bürokratái. Ennek
ellenére sikerült érdemi tanulmányokat beadni,
amelyek rávilágítanak a tervezet alkalmatlanságára és veszélyességére. Mert az a rendelettervezet,
amelyet az ECHA előkészít, egyelőre több szempontból is megkérdőjelezhető, sőt, az EU dedikált
hivatala által készített talajvizsgálatok sem bizonyítják a termőtalaj ólomszennyezettségét, így azt
elegánsan figyelmen kívül hagyják. (Az OMVK
által beadott tanulmány is tartalmaz lőtereken
és vadászterületeken végzett talajvizsgálati eredményeket, amelyek hasonlóképpen nem erősítik
meg, hogy az ólomlövedék felelős lenne a termőtalaj szennyezéséért.) Továbbá az ólomlövedékek
alternatíváinak hatását sem vizsgálták, így fogalmuk sincs, hogy az ólom helyett más anyagokkal
készített lövedékek milyen környezeti hatásokat
produkálnak. Nem foglalkoznak a biztonsági
kockázatokkal sem, amik bizonyosan megnőnek.
Tehát egy vélt, de nem alátámasztott ólomszen�nyezés miatt borítanák fel fenekestül vadászok és
lövészek százezreinek életét, illetve tennék tönkre
a belőlük élő vállalkozások tömegeit. Arról már
nem is beszélve, hogy ha lehetetlenné válik a vadászat a többség számára Európában, akkor annak
természetvédelmi, valamint erdő- és mezőgazdasági következményei is lesznek.
A folyamatot a következő szavakkal foglalja össze
lapunknak dr. Németh Balázs:
Az ólomsörét használata nagyon régóta téma,
Jó Vadászatot!

ami egyébként természetvédelmi szempontból
lehet indokolt. Vannak szakmai szempontból
alátámasztott korlátozások, mint például a vizes
élettereken való betiltása, amelyek ellen nehezen
lehet érvelni. Ami problémás a mostani javaslattal,
hogy gyakorlatilag a fürdővízzel együtt a gyereket
is kiöntené, hiszen a teljes betiltásra törekszenek,
amely nem csak az ólomsörétet érinti a vizes élettereken, hanem az összes vadászterületen, valamint
a golyós lövedékeket is. Ez egy évtizedes folyamat,
ami az utóbbi időben rendkívüli módon felgyorsult. Erre senki nem számított a tavalyi szigorítás
után, ami kibővítette a vizes élőhelyek körét, mert
mindenki azt gondolta, hogy azzal nyugvópontra
került a téma. Helyette egy sokkal erősebb támadás indult el azóta. Jelenleg arra várunk, hogy az
ECHA feldolgozza a hozzájuk beérkezett több,
mint háromezer javaslatot, majd utána kiderül,
hogy ezek változtatnak-e az eredeti tervezetükön,
vagy a gyakorlatilag teljes betiltást jelentő szöveget nyújtják be szavazásra. Ahhoz persze még a
tagállamok kormányai is hozzászólhatnak, így ebben az esetben a magyar kormány tárgyalóin is sok
múlhat. Úgy vélem, hogy Magyarország részéről a
józanész álláspontját fogják képviselni azok, akik
hozzászólnak majd a témához. Nem hiszem, hogy
aki komolyan veszi a témát, az be tud állni az indokolatlan szigorítás mögé. A tárgyalóinkkal való
konzultáció jóval korábban elkezdődött, mint az
előző körökben, így jobbak az esélyeink arra, hogy
sikeresen képviselik az álláspontunkat és módosuljon az eredeti tervezet.
Az átlag vadász számára, aki eddig nem foglalkozott a témával, azt tudom mondani, hogy
szinte biztosan befolyásolni fogja az életét, ha
megszavazzák az eredeti javaslatot. A magyarországi sörétes puskák kb. 80%-a alkalmatlan az
ólomnál keményebb sörétek használatára, illetve
vannak olyan lőszer alternatívák, amelyek használhatóak ugyan, de ezek rendkívül drágák, így
luxuskategóriába fog tartozni a puska használata.
És jelentősen érinti a golyós puskákat is a kérdés,
hiszen a huzagolásuk egyfajta lövedék hosszhoz és
lövedék tömeghez van kialakítva. Ha megváltozik
a lövedék anyaga, akkor a huzagolást is változtatni kell. Ez azt jelenti, hogy rengeteg, jelenleg is
használt golyós vadászfegyver használhatatlanná
válik. És van számos olyan fegyvertípus, amelynél
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elképzelhetetlen, hogy nem ólomlövedéket használunk. Az elöltöltő fegyverek például, vagy azok
a régebbi, klasszikus vadászfegyverek, amelyek a
XIX. század végén, a XX. század elején készültek.
Ezekben nem lehet mást tölteni, mint ólomlövedéket, ez egészen biztos, így jelentős kulturális
tartalom is eltűnik, ha az eredeti szabályozási terv
lép életbe. Magyarán, a most forgalomban lévő
puskák jelentős hányada nem alkalmas arra, hogy
ólommentes lövedéket lőjön. Ráadásul a golyós
fegyverek esetében a biztonsági kockázat jelentősen növekszik, mert sokkal könnyebben kapnak
gurulatot az ólommentes lövedékek, tehát egy
hajtás esetében sokkal nagyobb a veszélye annak,
hogy a vadász által kilőtt lövedék egy kellemtelen
szögben megpattanva megsebesít valakit.
Ha a jelenlegi szabályozási tervezetet tágabb
kontextusban nézzük, akkor egy jogosan feltételezhető összefüggést látunk. Mindez az EU
fegyverdirektíva szigorításával kezdődött, ami a
terrorcselekmények miatt került napirendre. Hasonló volt a helyzet a mostanihoz annyiban, hogy
az indok látszólag logikus volt, de valójában nem
tükrözte a valóságot, hiszen a terrorcselekményeket szinte teljes mértékben illegális fegyverekkel
követték el. Ennek ellenére egy rendkívül bonyolult szabályozást hoztak létre, de a tagországok
ki tudták használni a kiskapukat azért, hogy ne
legyenek korlátozva a legális fegyvertartók jogai.
Ráadásul értelemtelenül, hiszen mint említettem,
nem ezekkel a legálisan tartott fegyverekkel követtek el erőszakos bűncselekményeket. Ez olyan
lett volna, mintha mondjuk egy közúti baleset
után, amelyet egy 200 km/h-val közlekedő autó
okozott, betiltanánk az összes ilyen sebességet elérni képes autót. Ez kollektív bűnösség alá vonta volna a vadászokat, sportlövészeket úgy, hogy
igazából köztük és a fegyveres terrorcselekmények
elkövetői között nincs közös halmaz. Azon bűncselekmények, amelyeket legálisan tartott fegyverekkel követnek el, az összesnek elenyésző részét
teszik ki. Nos, amit a fegyvertartás szigorítása
idején megúsztunk, azt most, az ólomlövedékek
betiltásával nem fogjuk. Ha ezt a tervezetet változatlanul szavazza meg az Európai Parlament,
akkor sokunk számára befejeződik a vadászat.
			

Békés Bence
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Egységes lett a vadászható lúdfajok
vadászati idénye

Nem szabad mérgezni!

2021. október 21-én jelent meg az agrárminiszter 38/2021. (X. 21.) AM rendelete, amely módosította
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletet.
A módosítás értelmében megszűnt a vetési lúd, illetve nagylilik esetében négy megyére (Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye teljes közigazgatási területe, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye
tiszántúli területe), nyári lúd esetében két megyére (Hajdú-Bihar megye teljes közigazgatási területe
és Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területe) kiterjedően megállapított, decemberben kezdődő
idény.
A nyári lúd, nagy lilik és vetési lúd vadászati idénye tehát az ország teljes területén egységesen
október 1-től január 31-ig tart.
Változott a naponta, vadászonként maximálisan elejthető darabszám is. Az új előírás szerint nyári
lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető
el, melyből a vetési ludak száma nem lehet több kettőnél.

a kihelyezett mérgezett csalétkek és a fellelt
tetemek összegyűjtését. November elejéig három
fokozottan védett, 90 védett és 15 nem védett
állat tetemét, valamint 141 mérgezett csalétket
sikerült megtalálni. A mérgezésben fokozottan
védett fajok is érintettek: két barna kánya és
egy rétisas is van az elhullott madarak között. A
természetvédelmi kár mintegy 6,5 millió forint –
nem számítva a felderítésben és mentésben részt
vevő természetvédelmi őrök és szakemberek,
kutyás egységek, rendőrök és civilek munkáját.
Három mérgezett, de még nem elpusztult állatot szerencsére sikerült megmenteni: egy fokozottan védett hamvas rétihéját, egy védett barna
rétihéját és egy kutyát. A rétihéják a jászberényi
Sasközpontban kaptak szakszerű ellátást, majd
néhány napos lábadozást követően a saját szárnyukon távoztak.
Különösen szomorú, hogy ebben az évben ez
már a 4. ismert tömeges madármérgezés a DINPI
működési területén.

Fotó: Fülöp Bálint

A rendeletmódosítás hatálybalépése a kihirdetést követő nap, vagyis 2021. október 22.
								

2021. augusztusában szomorú események történtek Tura és Galgahévíz települések közelében,
amelyek előtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) munkatársai, civil szervezetek
és minden jóérzésű ember értetlenül áll. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) méreg- és tetemkereső kutyás egysége
és a DINPI természetvédelmi őrszolgálata önkéntesek segítségével nagy mennyiségben talált
mérgezett csalétket és elpusztult ragadozómadár-tetemeket. A szándékos elkövetők felkutatása jelenleg is zajlik, hiszen ezzel a tevékenységgel
többszörös bűncselekményt valósítottak meg:
állatkínzás, méreggel való visszaélés, természetkárosítás, valamint az orvvadászat tényállásai is
megvalósultak.
Az
elmúlt
évek
egyik
legsúlyosabb
ragadozómadár-mérgezéses bűncselekményének
felderítése érdekében a DINPI munkatársai
a társszervekkel és civil segítőkkel közösen
végezték a mérgezési területek lehatárolását,
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birtokban tartása is megvalósítja a méreggel való
visszaélés bűncselekményét. A szer egy fontos és
sajnálatos tulajdonsága, hogy a madarak esetében
a toxicitás megközelítőleg egy nagyságrenddel nagyobb, mint az emlősök esetében. Ráadásul egyegy ragadozó emlős testtömege is egy újabb nagyságrenddel nagyobb, mint a ragadozó madaraink
átlagos tömege. Ezért fordulhat elő, hogy tömeges
illegális állatmérgezés esetében komplett mérgezési sorok alakulnak ki. Hiszen az a méregadag,
amivel egy kutyaféle még akár több száz métert
meg tud tenni mielőtt elpusztul, akár több száz
ragadozómadár elpusztítására is elégséges. Így a
tetemből fogyasztó madár másodlagos mérgezésben is könnyen elpusztulhat.
A másodlagos mérgezések, esetleges méreganyag felhalmozódások részletezése már meghaladja e cikk kereteit, de azt mindenféleképpen
érdemes megemlíteni, hogy Nyugat- Európában
a mérgezéses esetek ezen hatásait jóval komolyabban veszik. Vannak olyan országok, ahol ha
fény derül egy-egy tömeges mérgezésre, akkor a
Jó Vadászatot!

Fotó: Morvai Szilárd

Fotó: Németh András

Fotó: Deák Gábor

Februárban a Fejér megyei Mányban találtak
egy mérgezéses tüneteket mutató parlagi sastetemet, amit egy holló és egy egerészölyv tetemének
előkerülése követett, majd miután méregkereső
kutyával is ellenőrizték a területet, további elpusztult madarak kerültek elő.
Március közepén Komárom Esztergom megyében Kisbér Hánta településrészén került elő mérgezett egerészölyv- és hollótetem, de a következő
két hét bejárásai, ill. keresőkutya bevetése során
végül közel félszáz elpusztult állatra bukkantak,
ebből 2 fokozottan védett és 41 védett állat maradványa volt.
Április második felében Pest megyében, Tápiószecsőn került elő 72 védett és nem védett állatfaj
teteme. Ebben az esetben jellemzően mérgezett
tojások szolgáltak csalétekül.
Az összes esetben laborvizsgálatokkal igazolták,
hogy az erősen mérgező hatású, madarakra, emlősökre – így emberre is – rendkívül veszélyes karbofurán okozta a mérgezéseket, mely szer használatát 2008-ban betiltották hazánkban. Jelenleg a

A megmentett hamvas rétihéja
humán egészségügyi elővigyázatosság, és az ökológiai rendszer sérüléseinek regenerálódása érdekében akár ideiglenes hasznosítási tilalmat is bevezethetnek.
A már említett turai esetben a kollégák terepi
jelenléte során a „mérgezési sor” hatás egy extrém
példában köszönt vissza. Ugyanis a kihelyezett
csalétekre gyűlő rovarok a mérgezés hatására a
csali mellé leestek és ott vergődtek, ami felkeltette
a rovarevő madarak figyelmét. Esetünkben egy erdei pityer a rovarokat felszedegetve mérgezésben
elpusztult. A mérgezésben elpusztult erdei pityert
egy hamvas rétihéja felvette, miközben a kollégák
a területen dolgoztak. Ezt a helyszínen lévők észlelték, és a madarat távcsővel követve látták, ahogy
egy cirka 1,2 km-re lévő szántón a madár leszáll.
A madarat ezt követően befogták, majd azonnal
állatorvosi ellátásra a Sasközpontba szállították.
Így a fokozottan védett hamvas rétihéja túlélte a
mérgezést, amelyet harmadlagosan szenvedett el,
úgy hogy az elsődleges mérgezés néhány tucat rovart ölt meg.
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Kérjük, aki Pest megyében mérgezés gyanús
tetemet vagy csalétket talál, semmiképpen ne
nyúljon hozzá, hanem hívja a DINPI természetvédelmi őrszolgálatának ügyeleti telefonszámát:
30/663 4625, valamint az MME továbbra is várja a mérgezésgyanús esetek bejelentését a 20/251
4404 telefonszámon és a mergezes@mme.hu
emailcímen.
Németh András
természetvédelmi őr
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
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Afrikai Sertéspestis – aktualitások
A járványvédelem hatékony eleme a lőtt, illetve
elhullott állatok csepegésmentes szállítása, a használatra került eszközök alapos tisztítása, fertőtlenítése. Igen fontos a szabályos és kenődésmentes
mintavétel végrehajtása, a minta kísérő lapok teljes körű és olvasható kitöltése.
A házi sertéstartás (takarmányozás is) szabályainak fokozott megtartása.
Belterületi kilövés esetén a vadászatra jogosult
értesítése, szabályos mintavételezés.
Igen lényeges az egymással szomszédos vadászatra jogosultak egymással történő egyeztetése,
összehangolt cselekvési programjuk kidolgozása,
ugyanis szigetszerűen hiába történik a legszakszerűbb védekezés megvalósítása, ha a környezetből
a hanyagság miatt a fertőződés vagy a visszafertőződés lehetséges. Vonatkozik ez természetesen
egész megye közigazgatási területére is.
Fentiekben mind a hatóságok, mind pedig a
Kamara készségesen nyújt segítséget. Köszönet
a Pest megyei vadászatra jogosultaknak és vadászoknak, hogy ezt elérhettük.
			

dr. Lehotzky Pál

Fotó: Fülöp Bálint

Tájékoztatom a vadászatra jogosultakat, hogy
megjelent az Országos Főállatorvos 2/2021 számú
határozata, valamint a Bizottság (EU) 2021/605
számú Afrikai Sertéspestisre vonatkozó különleges
járványvédelmi intézkedéseinek megállapításáról
szóló végrehajtási rendelete. Mindezek kivonatolását azok tartalma miatt célszerűtlennek tartom,
azonban néhány, a betegség leküzdésére vonatkozó
főbb szakmai szempontot megemlítek. Továbbra is
a védekezés leghatékonyabb alappillére az állomány
létszámának jelentős apasztása, a fellelt hullák lehetőség szerinti teljes eltávolítása, feldolgozó üzembe
való szállítása. Ennek teljesíthetetlensége esetén
azok elásásánál az alábbiak teljesülése szükséges:
• az állat méretéhez igazodó és kellően mély
gödör
• annak kikaparását meggátoló takarás
• a tetem fellelése/elásása helyének hatékony
szerrel történő fertőtlenítése
• állandó és alkalmi vízfolyás lehetőség szerinti elkerülése a kimosódás veszélyének
csökkentése érdekében, ugyanis ismert tény,
hogy az ivóvízből lényegesen kisebb men�nyiségű vírus elegendő az eredményes fertőzéshez.
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Kutyák a vadászterületen
Sajnálatos módon sokan, amikor kirándulás céljából kutyájukkal kimennek a természetbe, nincsenek tisztában azzal, hogy a szabálysértésekről
szóló 2012. évi II. törvény önálló szabálysértésként határozza meg a „Veszélyeztetés kutyával”
szabálysértés tényállását (193. §), amely egyebek
mellett egyértelműen megállapítja, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát vadászterületen póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, amelynek következménye helyszíni
bírság kiszabása lehet.
Ezen előírás indoka elsősorban az, hogy a póráz
nélkül elengedett kutya kerülhet olyan élethelyzetbe – például valamely rejtőzködő vadon élő
állat felugrik előtte és menekülni kezd, melyet az
ösztönei által vezérelt kutya esetleg üldözni fog
–, amikor nem engedelmeskedik azonnal gazdájának és nem tér vissza hozzá. Egy ilyen helyzet
eredményeként a megriasztott vad kikerülhet a
közútra, ahol súlyos baleset forrása lehet annak ellenére, hogy a területen a baleset idején semmilyen
vadászati tevékenységet nem folytattak, tehát nem
vadászati tevékenységre vezethető vissza a vadnak
közúton való megjelenése. Az ilyen baleseteknek

Fotó: Szigeti Edit

A pandémia az elmúlt időszakban – és sajnos
úgy tűnik, hogy a közeljövőben is – korlátozza a
külföldi utazások lehetőségét, így felerősödött az
igény a belföldi turizmusra, melyet a szabad természetben, az erdőkben kirándulók egyre növekvő száma is bizonyít. Teljesen természetes, hogy
sokan a kirándulásra magukkal viszik a házikedvencként tartott kutyájukat is, amely önmagában
nem jelent problémát, azonban a jogszabályokban
írt kötelezettségek nem ismerése súlyos következményekkel járhat.
Az ország területének közel 80%-a egyben
vadászterületnek is minősül, melyen a vadászatra jogosultak vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet folytatnak. Jogszabályokban rögzített
kötelezettségek és jogosultságok összessége tartalmazza ellátandó feladataikat, melyek a nemzeti
kincsnek minősülő vadon élő állatoknak, valamint
élőhelyüknek védelmével és ezen vadállománnyal
történő tervszerű gazdálkodásra vonatkoznak. Ez
végső soron olyan össztársadalmi érdek, amelyre
mindenkinek, vadászatra jogosultnak és vadásznak nem minősülő kutyatulajdonosnak is tekintettel kell lennie.
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hető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően
alkalmazott vadász, mentő, jelző, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyára.
A törvénybe foglalt jogosultságok a kutya elejtésével kapcsolatban azonban szigorú feltételeket
tartalmaznak, melyek a következők:
• Alapvető feltétel, hogy a kutya tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség. Nem arról van szó, hogy a vadat űző
kutya esetében a vadásznak kötelezettsége
utánajárni, hogy egy erdősült vagy bozótos
területen akár több száz méter távolságban
van-e valaki, aki esetleg a kutya tulajdonosának minősülhet, hanem akkor ejtheti el
a kutyát, ha nincs közvetlen lehetősége a
tulajdonos felderítésére. Ez egy általános
előírás, amelyet kiegészít a fentiekben hivatkozott két egyéb feltétel.
• A vadat űző vagy a vadat elejtő kutya esetében az elejtés további speciális feltétele,
ha a vad sérelme másként nem hárítható
el. Csupán példaként említem, hogy a kiránduló által az erdőbe kivitt közismerten
igen kistermetű pekingi palotapincsi fajtájú
kutya esetében nehezen elképzelhető, hogy
valamely nagy vadat űzzön, vagy azt elejtse,
miután a kutya termete miatt a vad sérelme
fel sem merülhet.
• A vadásznak elejtési jogosultsága van akkor
is, ha másként el nem hárítható támadás
megakadályozása céljából kénytelen a saját
testi épségének védelme céljából a lövést
leadni.
A fentiekben írt jogosultságai a vadásznak
mindenképpen betartandó előírások, miután ha
jogosultsága határait túllépve olyan körülmények
között lövi le a kutyát, hogy a kutya tulajdonosa
ott van a helyszínen – azt a vadász is látja – és
a további feltételek (vadűzés, vadelejtés, támadás
stb.) nem valósulnak meg, úgy rendkívül nehéz
helyzetbe kerülhet.
Amennyiben a kutya tulajdonosa póráz nélkül
elengedte a kutyáját – miként fentebb jeleztem,
ez önálló szabálysértés lesz –, ezért vele szemben
bírságot szabhatnak ki. Ugyanakkor, ha az elejtés
feltételei nem álltak fent, akkor a lövést leadó vadásznak esetleg számolni kell azzal, hogy a kutya
tulajdonosa részéről kártérítési követeléssel lépnek
Jó Vadászatot!

Fotó: Szigeti Edit

következménye, hogy az autós a sérült gépjárműve miatt több százezer vagy milliós nagyságrendű kártérítési igényt támaszt – és miután nyilván
nem rendelkezik olyan információval, mi zavarta
meg a balesetet okozó vadat –, a vétlen vadászatra
jogosulttal szemben érvényesíti esetleg peres úton
követelését. Egy ilyen helyzetben elvileg a kutya
tulajdonosát lehetne felelősségre vonni, azonban
ennek bizonyítása szinte lehetetlen feladat lenne
a jogosult oldaláról, mert a vadászatra jogosult
már csak utólag a balesetről fog értesülni, az arra
vezető okot pedig nyilván bizonyítani nem tudja.
A kutya gazdájának felelőtlen viselkedése eredményezheti a vadgazdálkodási érdek sérelmét is,
miután a kóborolni hagyott kutyának a vad űzése
károsan befolyásolhatja a vadászatra jogosult fő
bevételi forrását jelentő bérvadásztatását is.
Ilyen esetben tehát a szabálysértést elkövető
számíthat arra, hogy a szabálysértés miatt vele
szemben a fent hivatkozott törvényben meghatározott személyek (természetvédelmi őr, mezőőr
stb.) tetten érés esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, melynek összege 5.000 forinttól 50.000
forintig terjedhet.
A fentiekben összegeztem, hogy annak a személynek, akinek a felügyelete alatt áll a kutya és
azt póráz nélkül elengedte vagy kóborolni hagyta
a vadászterületen, magatartásának milyen következményei lehetnek.
A kutya tulajdonosán kívül azonban a vadászterületen a vadászatra jogosult tagjának vagy
alkalmazottjának is vannak az ilyen helyzetek
kezelésére vonatkozóan kötelezettségei, illetve
jogosultságai. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény a 37/B. § (4) bekezdésében kimondja a
következőket:
„(4) A vadászterületen a vadász a vadállomány
védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja
vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére
nincs közvetlen lehetőség
a)
a vadat űző vagy a vadat elejtő kutyát, ha
a vad sérelme másként nem hárítható el, továbbá
b)
… másként el nem hárítható támadás
megakadályozása céljából a kutyát...”
A fentiekben foglalt jogosultságok a törvény
rendelkezése alapján nem vonatkoznak a felismer-

fel, különösen akkor, ha a kutya – igaz, hogy póráz
nélkül – gazdájának felügyelete alatt, tőle pár tíz
méterre volt és nem űzött vadat vagy azt nem ejtette el és nem is támadta meg a vadászt. Ma már
egy fajtatiszta törzskönyvezett kutyát több tízezer
vagy akár több százezer forintot meghaladó ös�szegért lehet a tenyésztőtől megvásárolni, mely
összeget a kutya tulajdonosa a jogaival visszaélő
és lövést leadó vadásszal szemben peres úton érvényesíthet. Amennyiben a per során bebizonyosodik, hogy a kutya elejtésének feltételei nem álltak
fent és esetleg ezen körülmények hiányát még a
kutya tulajdonosa mellett más jelenlévő személy
vagy személyek is tanúsítani tudják, úgy könnyen
kerülhet a vadász abba a helyzetbe, hogy a kártérítési követelést a bíróság megítéli. Nem is említem
azt a körülményt, ha a kutya a gazdájától 1–2 méterre ugrált, mert ez esetben, ha sörétes fegyvert
használt a vadász, felmerülhet, hogy a kutya tulajdonosának testi épségét is veszélyeztette a sörétraj szóródása miatt, és ennek következményét
büntető bíróság is kimondhatja. Ilyen ítélet esetén
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pedig szintén következmény lesz a fegyvertartási engedély bevonása, amely pl. hivatásos vadász
esetében munkaviszonyának megszűnését is eredményezheti.
Miként fentebb kifejtettem tehát, a kutya tulajdonosának is vannak kötelezettségei, a vele
szemben megállapított szabálysértés elkövetése
azonban együtt járhat a lövést leadó vadász elmarasztalásával is, amelyek a pár tízezer forintos
szabálysértési bírsághoz képest a vadász vonatkozásában összehasonlíthatatlanul súlyosabbak
lehetnek.
A fentiekben írtakkal az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet a körültekintő és gondos, az
előírásokat betartó magatartásra, hogy elkerülhessük, hogy egy nem kellően átgondolt és a körülményeket nem mindenben figyelembe vevő lövés
leadásával súlyosabb helyzetbe kerüljünk, mint
amelynek elhárítására törekedtünk.
			

dr. Székely István
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XVI. Délnyugat-cserháti Trófeaszemle
a Naszály lábánál
Idén is napsütéssel aranyozta be a Teremtő a XVI.
Délnyugat-cserháti Trófeaszemlét, amit 2021. október 16-án immáron 16. alkalommal rendeztünk
meg az Ipoly Erdő Zrt. Katalinpusztai Kirándulóközpontjában.
Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk
volt összegyűlni és megszemlélni az idei bőgésben, mintegy 120 ezer hektáron esett gím bikák
trófeáit. 22 vadászatra jogosult gazdálkodik ezen a
területen, és majd mindegyikük évről-évre elhozza Katalinpusztára az erdő királyának trófeáit.
A szemle különlegessége, hogy a térség vadászatra jogosultjai a működésük formájától és
tulajdonosi hátterüktől függetlenül hozzák el évről-évre a területeiken esett gím bikák trófeáit. Így
a Cserhát délnyugati részén vadászó vadásztársaink egy átfogó képet kaphatnak a térség gímállományáról.
Az idei szezonban a Délnyugat-Cserhátban
500 gím bika elejtése szerepel a tervekben, ami-

nek 65%-a a bőgésben terítékre is került. Az évek
alatt egyre nagyobb arányban sikerül a gím bikákat bőgésben elejteni, a tervszámok folyamatos
emelkedése mellett. 2013-ban például a tervezett
340 bikának 44%-a került bőgésben terítékre. Örvendetes módon a bőgésben elejtett bikák közül
az érmesek aránya is folyamatosan növekszik, a
tíz évvel ezelőtti 40%-ról erősödött idénre 60%ra. Szerencsére a hibás kilövések (mínusz pont)
aránya pont fordított tendenciát mutat, évről-évre
csökken. Tíz éve még 14% volt a hibás kilövések
aránya, az idén ez mindössze 1%-ot, azaz néhány
darabot tett ki. Nagyon örülünk ezen pozítív tendenciáknak, és hisszük, hogy az immár 16 éve
rendszeresen megrendezett mustra és az itt látottak, elhangzottak s kialakult személyes kapcsolatok mind-mind hozzájárulhattak ehhez.
Gím gazdálkodás szempontjából a Délnyugat-Cserhát változatosságát jól jelzi az egy elejtett
gímszarvasra jutó vadászterület nagysága. Átla-

gosan 80 hektárra jut egy gímszarvas elejtés úgy,
hogy van olyan vadászatra jogosult, ahol az idei
szezonban 24 hektáronként, és van olyan jogosult,
ahol 220 hektáronként terveznek elejteni egy db
gímszarvast. A fenti adatok a Nógrád megyei és
Pest megyei vadászati hatóságoktól származnak,
kik hagyományosan a szemlét megelőző napokban kihelyezett bírálatot tartanak Katalinpusztán.
Köszönet érte!
Az idei, 16. szemlénken ismét a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően a rendezvényen részt
vevő vadászok megválasztották az év bikáját, valamint az év selejt bikáját. Az év bikája a Galgavölgye Vt. területén került terítékre. Az év selejt bikáját a Szandavár VTE. területén ejtették el. Ezúton
is gratulálunk az elejtőknek és a kísérőknek!
Köszönjük azon vadásztársak, vadászatra jogosultak közreműködését, akik meghívásunkat elfo-

Fotó: Pető Zoltán

Jó Vadászatot!

Oszaczki Attila
Naszályi Vadászterület fővadásza
Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészet
Dobó István
erdészetvezető

Trófeaszemle a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél
A vadászható vadfajok az erdők fáihoz és más
élőlényeihez hasonlóan a természeti tőke részei,
és az erdei ökoszisztémára gyakorolt hatásukat a
gazdálkodási módszerek nagyban befolyásolják.
Az oly sok természetjáró számára élményteli perceket szerző őzek, gímszarvasok, vaddisznók és
más vadfajok élete szoros összefüggésben van az
erdők fejlődésével, jólétével és fennmaradásával.
Erdő és az erdő lakóinak kapcsolatát, kölcsönhatásait kezeli, formálja a természetközeli vadgazdálkodás.
A Pilisi Parkerdő alapítása óta több, mint öt évtizede a hazai erdőgazdálkodás szakmai pionírja,
ahol olyan kísérleti programok indultak hajdan,
mint a Visegrád-közeli szálaló erdőgazdálkodás, amely mára örökerdő-gazdálkodás néven
a jövő generációi számára alakít a klímaváltozás
negatív hatásaival szemben is ellenállóbb, fenntartható magyar erdőket. Ez vadgazdálkodás terén is fejlesztéseket követel, mint például a Pilisi
Parkerdő által kezelt erdőterületeken elindított
természetközeli vadgazdálkodást. A természet-
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gadva elhozták trófeáikat, ellátogattak a szemlére.
Köszönjük kollégáinknak, a Váci és Nyugat-Cserháti Erdészet munkatársainak, valamint a Kirándulóközpont személyzetének a szervezésben,
előkészítésben, lebonyolításban nyújtott áldozatos
munkájukat.
Találkozzunk ismét 2022. október derekán a
jövő évi mustránkon! Az egész napos szemlének
és kísérőprogramjainak köszönhetően érdemes a
megye távolabbi részeiről is célba venni a Kirándulóközpontot!
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közeli vadgazdálkodás lényege az, hogy a nagyvadállományt az erdei életközösség alkotórészeként, holisztikusan szemléli, elsősorban az erdei
ökoszisztéma állapotát tartva szem előtt. Az erdő
élővilága roppant érzékeny ökológiai rendszert
alkot, amelynek résztvevői aktív kölcsönhatások
sokaságával befolyásolják a rendszer egyensúlyát.
Egyes fajok eltűnése más fajok túlszaporodásához
vezethet, ami fordítva is igaz, tehát a túlszaporodás veszélyezteti bizonyos fajok életlehetőségeit. A természetközeli vadgazdálkodás igyekszik
visszavezetni a vadállományt a természetközeli
állapotokhoz: célja olyan vadállomány kialakítása,
melynek téli táplálékszükséglete megfelel az élőhely tűrőképességének, ezáltal különleges intézkedések, például külön takarmányozás, vadkárelhárító kerítések nélkül is a termőhelynek megfelelő
és stabil elegyes erdők tarthatók fenn. A vadgazdálkodás ilyen módon történő megközelítése az
egészséges erdei ökoszisztéma működőképességét
támogatja, melynek a vadállomány az egyik része.
A Pilisi Parkerdőben elindított természetközeli
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kg – 10 éves, 10,72 kg – 13 éves) estek. A több
éves adatsorokat vizsgálva az tapasztaljuk, hogy
az állománysűrűség csökkentésére való törekvés,
többkorú elegyes, újulatban gazdagabb örökerdő
üzemmódú területek kiterjedése – többek között
– hozzájárul a vad kondíciójának javulásához is,
mely a trófeasúlyok finom növekedésében is érezhető.
Ezeken a területeken a klasszikus téli takarmányozás elhagyása sem a vadkárok növekedé-

sét, sem a kondíció romlását, sem a trófeasúlyok
alakulását nem befolyásolta negatívan. Az alacsonyabb tarvad mennyiség következtében bár rövidebb a bőgés, nehezebb a vadászat, de a bikák jobb
kondícióban kezdik meg a téli időszakot, ennek
pedig általános hatása, hogy jobban át is vészelik,
így a következő évben jobb feltételekkel kezdhetik
az agancsfelrakási időszakot.
dr. Csépányi Péter és Pallagi Gábor

Fotó: Vajda Bertalan

Dám trófeaszemle Pusztavacson 2021

vadgazdálkodást a természeteshez minél közelebbi vadállomány és az erdei ökoszisztéma egyensúlyának megteremtése érdekében a következő
szakmai koncepcionális tételek alakítják:
•
•
•
•

•

A vadgazdálkodás elsődleges célja az erdei
ökoszisztéma működőképességének támogatása.
Nem a mennyiségi, hanem a minőségi vadállomány fenntartása a cél.
Szisztematikus vadhatás monitoring kialakítása a vadállomány környezetre gyakorolt
hatásának monitorozása érdekében.
A vadon élő állatok számára természetes
táplálékot biztosító, gazdag, fajokban sokszínű, megújulni képes élőhelyek kialakítása mesterséges takarmányozás helyett.
Kerítések nélküli erdő- és vadgazdálkodás.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 5 vadászterületen végez
vadgazdálkodási tevékenységet, melyek 3 vadgazdálkodási tájegységhez (Dunazugi tájegység,
Pest-síksági tájegység, Börzsöny-Gödöllői tájegység) tartoznak.
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A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt területeken
magas a védett (természetvédelmi oltalom alatt
álló, ill. Natura 2000) területek aránya (75,3%),
továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti
szerepe. Emiatt a nagy vágásterületeket kerülő, a
kerítés nélküli erdőfelújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tevő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása szükséges, amelyeket
elsősorban alacsony vadsűrűséggel lehet biztosítani.
Az évente terítékre kerülő 7.000–7.500 db-ból
általában 1200–1300 db a gímszarvas, amelyből
mintegy 250–300 db a bika, melynek 50-60%át augusztus végétől október közepéig ejtik el. A
2021. évben különösen kedvezőek a szakmai paraméterek. Bőgési szezonban elejtett 191 db gímbikából 113 db érmes minősítésű (59%; arany 7
db, ezüst 38 db, bronz 68 db). Ettől azonban sokkal fontosabb, hogy hibás kilövés értékelést összesen 2 db - 1 pontos trófea kapott (1%), emellett
a 9,1 éves átlagos kor is kiemelkedő eredményt
jelent. Az átlagos trófea súly 6,3 kg volt. A legnagyobb gímbikák a Bajnai Erdészetnél (11,80
kg – 11 éves) és a Gödöllői Erdészetnél (11,03
Jó Vadászatot!

A tavalyi évben kényszerűen elmaradt trófeaszemle hiányérzetet keltett a Pusztavacs környékén vadgazdálkodókban és a téma iránt érdeklődőkben. Idén azonban már megtartották a
barcogási szezont lezáró, térségi összefogás keretei között zajló rendezvényt. Örömteli volt azért
is, mert ténylegesen nagy az érdeklődés az immár
tizenöt éve hagyományosan megrendezésre kerülő
mustrára, másrészt mert egy rendkívül sikeres és
eredményes októbert zártak a dámbikavadászatban Dél-Pest megyében érdekeltek.
2021. november 10-én a NEFAG Zrt. Pusztavacsi Vendégházának udvarán példás rend várta
a résztvevőket, valamint ebben a példás rendben
méltó és vadászias kialakítással az a 150 trófea,
amelyek a térség öt vadászatra jogosultja területeiről kerültek terítékre a barcogás során.
A közel 100 résztvevőt a házigazda NEFAG
Zrt. nevében Fehér Sándor termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes köszöntötte tolmácsolva Dégi Zoltán vezérigazgató üdvözletét is.
A megnyitó során kiemelte, hogy itt is látható a
térségi összefogás, szakmai együtt gondolkodás
eredménye, valamint az, hogy az eredetileg kitűzött célok felé mutatnak az együtt elért eredmények. Ezek a célok pedig úgy foglalhatóak össze,
hogy minél többen tudjanak, minél jobb élmények
megszerzése mellett, minél kitűnőbb dámszarvas
vadászatokon részt venni. A trófeák melletti beszámolókból kiderült, hogy ebben az októberben
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minden adott volt ahhoz, hogy ezek a kiemelkedő
eredmények megszülethessenek. Kegyes volt az
időjárás, folyamatos és intenzív volt a barcogás és
a vadászvendégek is rendelkezésre álltak ahhoz,
hogy szinte teljes foglaltság mellett végezhessék
munkájukat a hivatásos vadász szakemberek. Az
ő elismerésük név szerint is megtörtént, hiszen
ők nemcsak ebben a hónapban, de egész évben és
éveken keresztül sokat tesznek azért, hogy ilyen
ünnepnapokban lehessen részünk.
A NEFAG Zrt. vadászterületein a dámbika
vadásztatásban részt vevő Pap Norbert, Gajdos
Péter, Petri Bálint, Székely Attila, Északi Fanni,
Rostás Szabolcs mellett a vadásztársaságok vadászai, Ocsenás Mihály, Balatoni Róbert, Petrák
Gergő, Papp László is büszkén hallgathatták a
nekik szóló Jägermarsch kürtszignált a Pipacs Vadászkürt együttes intonálásában és előadásában.
Az elismerést megkapta a szervezésben és feltételek megteremtésében is sokat vállaló Hatos Tamás
erdészetigazgató, aki tovább szélesítette a szezon
miatt elismerésre méltók körét a többi kollégájával
is, akik a vendéglátásban, trófeakikészítésben, vadhús kezelésben, adminisztrációban tették kerekké
az elmúlt mintegy 50 napot.
A kiállított trófeák jellemzésére álljon itt néhány számszerű adat, amelyekből bárki megítélheti, hogy valóban sikeres és eredményes volt a
2021. év dámbika főszezonja Pusztavacs környékén. A NEFAG vadászterületein 125 bika került
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Fotók: Pető Zoltán

NÉGY ÉVSZAK VADÁSZTÁBOR
KATALINPUSZTÁN

terítékre 90 elejtő által, amelyek közül 117 a trófeabírálaton is már értékelésre került. Ennek eredményeként 31 arany-, 24 ezüst-, és 26 bronzérmes
minősítés született, ami 69% érmes arányt jelent.
A bírálati rendszer szerint 4 db 200 CIC pont
feletti trófea került a kiemelt helyekre, amelyek
közül 202,66 pont volt a legmagasabb pontszámú. Az érett bikák aránya jelentős volt a terítéken
belül, 62 db volt legalább 9 éves és több 14 évesre
bírált korú bikát is elejtettek ezek között. A trófeatömegek tekintetében 60 db haladta meg a 3,5
kg-ot, közülük 24 db haladta meg a 4 kg-ot és a
legnagyobb 4,86 kg volt.
A hagyományoknak megfelelően az érdekesebb
történettel bíró trófeák mellett a kísérővadászok
44

mutatták be az általuk lövetett bikákat, ahol újra
számos tanulságos vagy éppen megható anekdotát is hallhattak a megjelentek. Az eltűnt cápafogaktól a lánykérésig tartott a paletta, közben
számolatlan születésnapi ajándék bikával, de ezek
mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy összefoglalóan sikeresként legyen lezárható az október. A
sikerekről még a 307-es vadgazdálkodási tájegységre kiterjesztetten is szólt zárszavában Keresztes Tibor a tájegység fővadásza, majd a sok öreg
bika mellett terítékre került fiatal tehén húsából
készült sültkolbásszal válhatott mindenki számára
kerekké és emlékezetessé ez a nap.
Fehér Sándor
Jó Vadászatot!

2021. évi vadásztáborunknak ismét az Ipoly Erdő
Zrt. Katalinpusztai Kirándulóközpont és Erdei
Iskolája adott helyet. A tábor névadója a 110 éve
született dr. Szederjei Ákos volt. A 24 résztvevő
gyermekre nagyon sok érdekes és izgalmas program várt július 26-tól augusztus 01-ig.
Mit csináltunk itt egy héten keresztül? Hétfőn
megismerkedtünk egymással, az erdei iskolával és
az előttünk álló hét programjával. Megismertük a
tábor névadóját, munkásságát és beszéltünk híres
vadászokról, vadászírókról. Csapatokat alakítottunk, és csapatkapitányokat választottunk, majd
belepillanthattunk az után kereső kutyák (vérebek) munkájába. Este éjszakai túrára mentünk,
így a bátorságpróbán ismét bebizonyosodhatott,
hogy a leghangosabbak a legfélősebbek közülünk.
Viszont a vadlesre készülők egyike sem félt! Volt,
aki kétszer-háromszor is szívesen „leselkedett”
a magaslesen. Nagyon sok vadat láttunk, és ez
óriási élmény nyújtott mindenkinek. Kedden délelőtt a vadászható vadfajainkkal, vadászati módokkal ismerkedtek a gyerekek, majd íjászat és
íjászverseny következett kézműves foglalkozással
szinkronban. Délután a minden évszakban szép
Gyadai tanösvényen túráztunk, ahol vadnyomokat és vadjeleket kerestünk, vadászati és vadgazdálkodási berendezéseket, madárodú típusokat,
turistajelzéseket, növényeket és kisebb állatokat
ismertünk meg. Sötétedéskor egy különleges
„Troli” nevű tájékozódási (szenzitív) játékot játszottunk, ahol a gyerekek kipróbálhatták magukat egy nagyon érdekes feladatban. Szerdán
vadászfegyverek bemutatója, lövészet, méhészet,
majd a csapatfeladatok kiosztása következett.
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Csütörtökön buszos kirándulás keretében vadászati emlékhelyen jártunk, ahol megemlékeztünk
vadászelődeinkről, elénekeltük a már korábban
megtanult vadászhimnuszt, és megkoszorúztuk
Kittenberger Kálmán kedvenc vadászhelyét, a
Rózsa kunyhót. Utána továbbmentünk Királyrétre, ahol már vártak minket egy fantasztikus vízvizsgálatra a Dunavirág vízibusszal. András bevezetett bennünket a vizek és patakok élővilágában,
lelkesen kerestük-kutattuk a helyi patak apró vízi
élőlényeit. Ebéd után felsétáltunk a Várhegy-kilátóba, ahol csodálatos körpanorámában volt részünk. Túránk során féldrágaköveket gyűjtöttünk,
bányajáratban denevéreket figyeltünk, majd pedig
teknősöket a Bajdázói tónál. Ott összefutottunk
a madarásztáboros gyerekkel, akik nagyon kedvesek voltak hozzánk, és megmutatták a tónál
kifeszített hálóikat és elmesélték, hogy milyen
madárfajokat sikerült ottlétük alatt befogniuk és
meggyűrűzniük. A sok elfoglaltság miatt nagyon
gyorsan telt az idő! Pénteken egy megrendezett
jelenetben „sebzett vaddisznó utánkeresésen vettünk részt”, valamint lombkoszorút készítettünk,
vadásszá avattuk egyik társunkat és vadászkürtöltünk (Nagy Csabával). Délután sportvetélkedő és
csapatfeladatok következtek, utána pedig a mindig nagy sikert arató solymászbemutató. Ismét
Tamás bácsit hívtuk a szokásos ragadozó madaraival a karatézó sünivel, görénnyel és mindenféle
csúszó-mászó állatokkal együtt. A gyerekeknél
az élő állatos bemutatók mindig a legsikeresebb
programok között vannak. Így volt ez péntek délelőtt is, amikor magyar kutyafajtákról, tenyésztésükről, kiképzésükről, kutyákkal való vadászatról,
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a kutyák vizsgáiról és apportmunkákról volt egy
fantasztikus program Kincsővel és Dáviddal.
A gyerekek boldogan vettek részt mindenben,
egymással versenyezve segítettek a kisebb-nagyobb feladatokban. Délután a héten tanultakból
csapattesztek, egyéni tesztek, szórakoztató kvízek
következtek, majd készülés az utolsó esti „záróbulira”. A szombat esti „Ki mit tud” mindig a legszórakoztatóbb, nagyon várják a gyerekek is és a
felnőttek is egyaránt. Óriási lelkesedéssel készültek a csapatok, mindenki hozzáadta tehetségét
az utolsó megmérettetésnél. Nagy meglepetések,
emlékezetes és derűs pillanatok ezek mindenki-

nek. Vasárnap a nekünk ajándékozott vadból finom gulyást készítettünk. A tábor zárásaként a
gyerekek élménybeszámolókat írtak, majd az ünnepélyes eredményhirdetést követően megkapták
a jól megérdemelt okleveleiket, emléklapjaikat és
nyereményeiket.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A
táborlakók ismét rengeteg élménnyel várták szüleiket, és a viszontlátás reményében búcsúztunk el
egymástól. Reméljük, jövőre ismét találkozhatunk!
		
Kemenes Rita
				 táborvezető

2021 tavaszán jelent meg Babiczky Attila és Kertész Sándor gondozásában Felix Endrének, a XX.
század legnevesebb vadászkynologusának teljes életművét feldolgozó, kétkötetes mű. Több, mint 1000
oldalon – a vadászkutyázás iránt érdeklődők – olvashatnak a kutyavezetést a kiképzést, az elméletet és a
gyakorlatot érintő kérdésekre, problémákra.
„Régi hangok ezek, újságok mélyén aludtak. Isten tudja mióta.”

HŰSÉGES VADÁSZCIMBORÁIM ÉLETEMEN ÁT

emlékezetemben, velem örül, farkát csóválja, néha vinnyogva rám kapaszkodik, hogy vigyem magammal.
No, gyere kis Vacakom! Életem utolsó vigasza, ismerd meg egy részét azoknak a hűséges pajtásoknak,
„akik“ jóban-rosszban mindig velem éreztek, mindig csak nekem éltek, és szolgálatukkal annyi sok örömet szereztek…
…Ha vizslám keresni küldtem, és fegyelmezetten megfelelően kilengett, felvette fejét és kereste a
szimatcsóvát, ha csodáltam mennyi figyelem, mennyi óvatosság szorult abba az állatba, ha szép figurát
mutatva kitartóan állt, és mutatta, jó lesz, ha kitaposom. Már maga az a munka, amit vizslám teljesített,
míg odáig értünk, minden érzést és vágyat átformált bennem. Ha kerülővel taposni kezdem a gazost, ha
az öreg fácánkakas nagy kodácsolással emelkedett a magasba, és láttam, hogy hasal, ráemeltem puskámat a kakasra… Ha indítottam keresni és a leesés helyétől gyönyörűen tartotta a csapát, ha az orrát egy
pillanatra sem vette föl a talajról. A fácánt elfogta és büszkén hozta hozzám. Nem tudtam hová lenni
az örömtől. Szép volt, gyönyörű volt! Ha azután vizslámat megdicsértem, összeöleltem, egész ebédemet
neki adtam.
Volt, hogy csak egy negyedóra volt, de volt, hogy így telt el az egész napom, ki nem fogytam a mulatságból, a gyönyörködésből és a leírhatatlan jó szórakozásból.
Igen! Így telt el az egész napom, és így telt el az életem, amelynek színt, pompát adott az a nagy gyönyörűség, amit úgy hívunk, hogy... vizslázás.
Már sokan kértek arra, áruljam el a vizslaidomítás titkát. Szerintük a titkomnak kell, hogy legyen egy
kulcsa, melyet néhány szóval kifejezhetnék. Egy kulcs, mely kinyitja az ajtót oda, ahol a kutyát a maga
mivoltában megismerjük. Különös kérés! Hogy titkaim legyenek?! Nem titkoltam én el semmit sem. Sőt
annyira elárultam mindent!
Rendben van. Teljesítem kívánságukat, legyen hát kulcs, ha kulcsot kívánnak. Ezzel azután megnyithatják azt az ajtót, mely a vizslaidomítás labirintjába vezet, s kalauzolni is fog mindenkit.
A kulcs ott található megjelent írásaimban. Hiszen amit a vizslaidomítással kapcsolatban csak a Vadászújságok hasábjain írtam, egy hatalmas vaskos kötetet tenne ki.
Felix Endre

Eljárt az idő. Őszülő fejjel, megrogyott testtel, fájós lábbal ülök
nyugszékemen a reggeli nyári napsütésben. Pihentetem elfáradt
tagjaimat. Nem várok már semmit az élettől, csak békességet és
nyugalmat. Mit is várhatnék még?! Hisz ha végig gondolok életemen, nem lehet panaszom. Legalább még egyszer annyi örömöm
és gyönyörűségem volt az életemben, mint keserűségem.
Miért járjam az élet kálváriáját még gondolatban is, amikor helyette a mezőn, a réten, az erdőben merenghetek a szórakozás, a
gyönyörűség, a vadászélmények legszebb emlékein?! Minek vitázzak, pörlekedjek, veszekedjek, harcoljak rosszakaratú, igaztalan
embertársaimmal, amikor egész életemen át mellettem voltak a
legmegértőbb, a leghűségesebb cimboráim – a vadászkutyák?!
Gondolatban most is velük járom azt a sok szép helyet, amely
betöltötte lelkem minden zugát. Velük játszatom le képzeletben
újra meg újra azt a megértő segítséget, amellyel annyi örömet szereztek. Velük élek most is, és most is segítségemre vannak, mert
hacsak gondolatban is, de megkönnyítik életemet, amellyel e nehéz időkben meg kell küzdenem. Tizennégy helyen sebesültem meg a világháborúban. Lyukas a lapockám, a lábcsontjaim, ha nem vadászok,
már rég nem élek én.
Hűséges kis cimborám, egy kis tacskó, a Vacak (ez a neve), aki talán utolsó utamra is elkísér, itt fekszik
lábam előtt, órákig elnéz, s mintha gondolatolvasó lenne, amikor egy-egy élvezetes esemény jelenik meg

Tisztelt Tanár úr! Bandi bácsi! Miközben felkutattuk ezeket az írásokat, megleltük a kulcsot, és ebben a
két hatalmas, vaskos kötetben átnyújtjuk az olvasóknak.
Babiczky Attila és
Kertész Sándor

46

2021/2

Jó Vadászatot!

Simonyi Ottó: A MESTERLÖVÉSZ
Egy életrajzi elemekkel átszőtt hiánypótló könyvet ajánlok Önnek.
A lövészet napi varázsában élő szakértő a maga sajátos, nem megszokott szemszögéből nézve átvezeti önt a hosszú évtizedeket átfogó versenyzői, vadász és nem utolsó sorban lőkiképzői tapasztalatain. E mellett Ön, a vadászok és sportlövészek, valamint az
érdeklődők számára könnyen érthető stílusban megfogalmazott,
gyakorlati tapasztalatokra és nem képletekre alapozott, a rejtett
kulisszatitkokat feltáró írást tart a kezében.
A távcsöves puskás lövészek, vadászok számára nyújt útmutatást
a kezdő lépésektől a professzionális hosszútávlövés elsajátításáig.
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Elhunyt Mangi Néni.
Széchenyi Zsiga bácsi felesége

Fejezeteiben bevezet a puska, a távcső, a kiegészítők vásárlásától a belövésen keresztül a lesvadászat, a
„magasból mélybe lövés”, a ballisztikai alapismeretek, a gyakorlás rejtelmeibe.
Az író megismerteti az olvasót a rendőrségi lőkiképzés fejlődésével és sarokpontjaival az elmúlt 30
évet alapul véve, a „különlegesek” nézőpontjából. A távcsövespuska lövészet szerelmeseinek szélesre
tárja a modern mesterlövészet nyílt titkait.
Összességében ez egy kalandos, eseménydús szakkönyv, ami személyes életinformációkkal fűszerezve
könnyeddé és gyorssá teszi a benne található információk feldolgozását.

Fővárosi és megyei vadászszervezetünk zászlóanyja

„A VADÁSZAT VÁLASZTOTT ENGEM”

„Évekkel ezelőtt, amikor még csak udvaroltam neki, mikor még a keszthelyi könyvtárban dolgoztunk – ő mint fűtő – és takarítónő, én pedig „állományon kívüli segéderő” minőségben…De „bajtársak” voltunk
noha csak a következő hónapban váltunk
házastársakká. Feleségem leánykori otthona ugyanis a magaméhoz hasonló sorsra jutott. Elsöpörte a világtörténelem, ő is
nincstelenül takarított a keszthelyi Helikon
könyvtárban.” – írja gróf Széchenyi Zsigmond.
Alighanem kevés vadász, aki ne olvasta
volna könyveit, nem igy vált vadásszá.
Mangi néni nemcsak az utolsó afrikai vadászatának, de az erről beszámoló „Denaturált Afrika” könyvének is társa volt.
Zsiga bácsi halálát követően, életét férje
munkásságának megőrzésének szentelte.
A Pest megyei Vadásznapon Dóra majorban, 1994. szeptember 17-én avatta fel
zászlónkat.

Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás jegyében számos könyv látott napvilágot a Dénes Natur Műhely könyvkiadó gondozásában. A rendezvény jegyében létrejött munkát tovább
folytatták – ezúttal a Nimród Vadászújsággal karöltve –, így jelent meg még a világkiállítás évében egy
különleges kötet, amelynek négy szerzője is van: Semjén Zsolt, Bayer Zsolt, Vasáros Zsolt és Szőke
Gábor Miklós.
Bors Richárdnak, a világkiállítás szakmai igazgatójának, a Nimród Vadászújság főszerkesztő-helyettesének ajánlása:
„Ősi örökség ez, amit egyik ember örököl, a másik nem. Ősi harc ez, kutatási vágy, megfigyelés, tudásszomj, kalandkeresés, gyűjtési szenvedély, erdők, mezők, nádasok szeretete” – írja Fekete István,
akinek gondolatain és természetlátásán keresztül
generációk nőttek fel, s tanulták meg a flóra és
a fauna, vagy éppen a vadászat mesterségének
tiszteletét. Jelen kötet szerzőinek és a fotók által
megelevenedő installációk, szobrok alkotóinak
esetében nem kérdés, hogy az örökség nyitott
szívre és lélekre talált. Ahogy Semjén Zsolt lényegre törően megfogalmazza: „nem én választottam a vadászatot, hanem a vadászat engem.”
Amennyiben a tisztelt olvasó vadász, úgy saját tapasztalata révén tudja milyen igazság rejlik ebben
a gondolatban, mert mindegy, hogy a családi háttér, vagy éppen – ahogy Bayer Zsolt esetében – az
olvasmányélmények nyújtják a szikrát, ha a láng
fellobban, akkor a vadászszenvedély mindennapi
életünk meghatározó eleme lesz. Így van ez jelen
kötet szerzőinek sorsát vizsgálva, amelyre e könyv
az ékes bizonyíték, hiszen Semjén Zsolt politikai,
illetőleg az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki munkálatai során dokumentált fontosabb gondolatokat, illetőleg Bayer Zsolt egyedi,
lebilincselő hangvételű novelláit gyűjti csokorba,
amelyet „zöldként” fognak egybe Vasáros Zsolt
frissességet árasztó installációi, valamint Szőke
Gábor Miklós különleges szobrai.
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Varga tanya
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