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olyasmi felé, amit nem akarsz eltalálni!

Vadászjegyek érvényesítése

KIVONAT
az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Területi
Szervezete és a Vadászok és Természetvédők Fővárosi
és Pest Megyei Szövetsége 2013. évi beszámolójából

Az OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezete a vadászjegyek
2015/2016. évi vadászati idényre történő érvényesítését
a szokott rendben végzi.
Csoportos érvényesítésre előre kijelölt időpontot biztosítunk a vadászatra jogosultak
(Vt.-k, erdőgazdaságok, Fvk.-k) részére, amelyről – postai úton – időben értesítjük az érdekelteket.
Az egyénileg történő érvényesítést 2015. január 5-étől kezdjük meg!
(az iroda 2014. december 24-étől 2015. január 4-éig zárva lesz).
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 34. (bejárat a Garibaldi utcából)
Nyitva tartás:
január–februárban:
Hétfőtől csütörtökig:
8,30-tól 16 óráig ebédidő: 12-től 13 óráig
Pénteken:
8,30-tól 12 óráig
Márciustól a szokott rendben (hétfőn, szerdán és pénteken) várjuk a vadászokat.
Az érvényesítéssel kapcsolatos költségek:
• vadászjegy illetéke:
10 000 Ft
• kamarai tagdíj:
4000 Ft
• biztosítás:
1000 Ft
összesen:
15 000 Ft
(Emelt díjas felelősségbiztosítás igénylése esetén plusz 1000 Ft fizetendő.)
A 70 év feletti vadásztársaink tagdíjmentességet élveznek, a 4000 forintos tagdíjat nem kell megfizetniük.
Az érvényesítéshez (amit nem csak személyesen lehet intézni) az ötablakos vadászjegy és a 2014/2015. évi lőjegyzék szükséges. Kérjük, az érvényesítéskor szíveskedjenek bejelenteni az esetleges lakcímváltozást! Vadászjegyüket az állandó lakhely szerinti megyei kamaránál kell érvényesíteni!
Kérjük azokat a vadásztársakat, akik kamarai tagságukat nem kívánják megtartani, hogy a kötelező vadász-felelősség- és baleset-biztosítást a vadászjegy érvényesítését megelőzően egyénileg kössék meg valamelyik biztosítónál, és a biztosítási kötvényt hozzák magukkal! A biztosítás 2015. március 01-jétől 2016. február végéig kötendő.

Az elmúlt év meghatározó eseménye volt az OMVK
megyei szervezeteiben a négyévenként esedékes tisztújítás. A fővárosi és Pest megyei szervezetben az elsők
között és (alapos előkészítés után) zökkenőmentesen
bonyolódott le a választás. A vadászszövetség vezetésének mandátuma az ötéves választási ciklus miatt eltér a
kamaraitól: a következő tisztújítás 2016-ban esedékes.
A kamara és a szövetség elnöksége a rutinszerű feladatok elvégzése mellett az elmúlt évben is megőrizte
az új iránti fogékonyságát, megfogalmazta javaslatait, és
napirenden tartotta korábbi javaslatait is. Nem mulasztottuk el ismételten felvetni – az apróvad élőhelyének
védelme érdekében – a mezőgazdasági támogatási rendszer módosítására irányuló gondolatot; a lakott területeken megjelenő vadon élő állatokkal foglalkozó „Városi
Állatrendőrség” létrehozására vonatkozó javaslatot és
ezzel együtt a vadászatra jogosultak kárfelelősségének
enyhítését (törlését) a lakott területek vonatkozásában;
ismételten felvetjük a vadászati felügyeleti, illetve a hivatásos vadászi rendszer korszerűsítését. Az eredmények változók, a szándék azonban töretlen.
P
Az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezete, valamint a Vadászok és Természetvédők Fővárosi és
Pest Megyei Szövetsége továbbra is szoros együttműködésben dolgozott a beszámolási időszakban.
Közfeladatok
A 2013. évre 10 677 vadász részére érvényesítettük az
állami vadászjegyet, jellemzően a szokásos zökkenőmentes körülmények között.
A vadász-felelősség- és baleset-biztosítást továbbra is a Grupama Garancia Biztosítóval kötött szerződés
alapján kínáljuk a vadászoknak. A 2013/14-es idényre a
szokásos konstrukció mellett emelt díjas (és duplázott térítési összeggel járó) biztosítás megkötésére is mód nyílt.
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Jó vadászatot!
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Az élelmiszerbiztonságot (és egyben az illegális vadszállítások megakadályozását) szolgáló vadkísérőjegyeket, valamint apróvad-gyűjtőigazolásokat 2013-tól a
kamaránál lehet beszerezni. A megyei szervezet térítés nélkül, közfeladatai részeként végzi ezt a feladatot.
Az állami vadászvizsgákat a beszámolási időszakban
továbbra is a kamara szervezte. Az év végén (decemberben) a vidékfejlesztési miniszter rendeletben tette közzé
az új vizsgaszabályzatot, a vizsga feltételeként előírva a
NÉBIH által engedélyezett és regisztrált felkészítő tanfolyam kötelező elvégzését. A rendelet következtében
megnövekedett a vizsgára jelentkezők száma, és bár a
korábbiaknál többen vizsgáztak, a megszokottnál több
jelentkező vizsgája húzódott át a 2014. évre.
Nem változott az új vizsgaszabályzatban sem, hogy
a kiegészítő vadászvizsgákat (solymász-, de különösen az íjászvizsgák) a fővárosi és Pest megyei szervezet
végzi. Több alkalommal javasoltuk ennek módosítását,
sajnos (eddig) eredmény nélkül.
A hivatásos vadászok jog- és feladatkörét a rendészeti
feladatokról szóló törvény bővítette, a továbbképzésük
témáját is ez adta. Ennek megfelelően több mint 120
hivatásos vadász felkészítése történt meg.
Szervezeti működés
A területi szervezet vezetősége (korábbi és új elnöke
vezetésével) – az alapszabály által előírt négy alkalommal – a beszámolási időszakban is a VTFPSZ elnökségével együttesen ülésezett és hozott határozatokat.
A vezetőségi üléseken a felügyelőbizottság elnöke rendszeresen részt vett.
Érdekképviselet, érdekérvényesítés
Az elmúlt években jó néhány – a vadászok életét megkeserítő – szabály változott, egyszerűsödött. Új eredményként említjük a fegyvertartás egészségi alkal3

massági követelményeinek vizsgálatával kapcsolatos
szabályozást, amely a jogosítvány érvényességi idejével és lejáratával összehangolhatóvá tette az orvosi
vizsgálatot.
Az új büntető törvénykönyv elfogadása és hatálybalépése eredményeként a korábban szabálysértésként
kezelt orvvadászat önálló bűncselekményi kategóriává
vált. A szabályozás – remélhetően jelentős – visszatartó erőt fejt ki, mivel az elkövető három év szabadságvesztést kockáztat.
A hivatásos vadászok rendvédelmi feladatairól szóló
– már említett – jogszabály előkészítésének több fordulójában is részt vettünk. Közreműködésünk a szabályozás életszerűségét javította.
Szorgalmaztuk, részt vettünk a munkában, és eredményként elmondhatjuk: elkészült a beszámolás időszakában a hivatásos vadászok szolgálati szabályzata,
valamint a vadászok etikai kódexe. A megyei szervezet
mindkét munkában részt vett, az utóbbiban kifejezetten
erőteljes szerepet játszott.
A civil törvény, illetve a polgári törvénykönyv elfogadása és módosítása jelentősen megváltoztatta az
egyesületek, vadásztársaságok működési környezetét.
A jogkövető magatartás elősegítése érdekében mintaalapszabályt tettünk közzé, az egyesületi (szövetségi)
tagságot illető korlátozás feloldásában pedig kifejezetten kezdeményező szerepet játszottunk a jogszabályi
előkészítés időszakában.
Tájékoztatás, propaganda
A vadászjegyek érvényesítésével egyidejűleg valamennyi
megyei, fővárosi vadász részére átadjuk a Vadászévkönyvet. Évente két alkalommal kiküldjük a Jó Vadászatot
című hírlevelünket.
A megyében rendezett vadásznapokat költségvetésünk lehetőségeinek megfelelően, anyagilag és ezen
túl más eszközökkel is (kapcsolatrendszer, tájékoztatás) támogatjuk.
Megyénkben az alábbi vadásznapokat rendezték
2013-ben:
– Kopjafaünnepség, Bugyi;
– Vadásznap, Fót;
– Kittenberger-napok, Nagymaros;
– Magyar–Szlovák Vadásznap, Nagybörzsöny;
– Gerje-menti Vadásznap, Pusztavacs.
4

Hivatásos vadászok
A hivatásos vadászok kötelező szakmai továbbképzését
– mint már említettük – a rendvédelmi feladatokkal
kapcsolatban kapott jogok és kötelezettségek ismertetése töltötte ki.
A nagyvadas területeken dolgozó hivatásos vadászoknak (fakultatív módon) a délnyugat-cserháti, valamint a pusztavacsi trófeamustra nyújtott lehetőséget
a találkozásra.
A ragadozógazdálkodásban, csapdázásban legeredményesebb munkát végző kollégák részvételével tanulmányutat szerveztünk Ausztria jól kezelt vadászterületeinek csapdázási gyakorlata megismertetése céljával.
P
Az OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi
Szervezete felügyelőbizottságának jelentése
Az 1997. évi XLVI törvény, melyben meghatározták a
kamarák működését, illetve az abban foglaltak szerint
tevékenykedik, működik területi szervezetünk.
A területi szervezet elnöksége évi négy alkalommal
vezetőségi ülésen értékeli a végzett munkát, és határozza meg a várható feladatokat. Emellett a vezetőség
tagjai kéthetente, ha nem is vezetőségi ülésen, de folyamatában értékelik a folyamatban lévő munkát. Az
évtizedes gyakorlatnak megfelelően történik az adminisztratív tevékenység. A levelezéseket, a pénzeszközök
kezelését, a kamarai tagság ügyeinek intézését az irodai
tevékenységet meghatározó adminisztrációs előírásoknak megfelelően végzik az ezzel megbízott személyek.
Az elnökséget vezető területi elnök részt vesz az országos kamarai elnökségi üléseken, melyek témáiról
és határozatairól tájékoztatja a területi szervezet elnökségét.
Területi szervezetünk titkára vitathatatlanul irányítója
a területi szervezet szakmai és adminisztrációs munkáinak, mely munkában jelentős segítséget kap a gazdasági feladatokat ellátó gazdasági vezetőtől.
A felügyelőbizottság az OMVK területi szervezetének és elnökségének a beszámolás időszakában végzett
munkáját és az arról, valamint a 2013. évi tevékenységéről készített beszámolóját elfogadásra javasolja.
P
Jó vadászatot!

A Vadászok és Természetvédők Fővárosi és Pest
Megyei Szövetsége vizsgálóbizottságának jelentése
A vizsgálóbizottság a beszámolási időszakban tételesen vizsgálta a Vadászok és Természetvédők Fővárosi
és Pest Megyei Szövetsége gazdálkodását és pénzügyi
beszámolóját.
Megállapítható, hogy a szövetség hosszú évekre vis�szamenőleg az alapszabálynak és a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően, szigorúan a törvényes keretek
betartásával, takarékosan, a szövetséghez tartozó társaságok érdekében végzi feladatait.
Az ügykezelés szabályos, a feladatok teljesítése nyomon követhető. A pénzforgalom szigorú takarékosság
mellett, az előírásoknak megfelelően, szabályosan zajlik. A szövetség együttműködése a megyei vadászkamarával példaértékű.
A vizsgálóbizottság javasolja a küldötteknek a szövetség beszámolójának elfogadását.
P
A beszámolót a kamara, illetve a vadászszövetség küldöttgyűlése elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
Határozat
Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest
Megyei Területi Szervezetének küldöttértekezlete
1. a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést 106 millió 891 ezer forint bevétellel, 109
millió 153 ezer forint költséggel, 12 millió 835 ezer
forint záró pénzkészlettel jóváhagyja (l: melléklet);
2. a 2013. évi mérleget az eszközök és források egyező 27 millió 359 ezer forintos főösszegével, a 2013.
évi eredmény-elszámolást 2 millió 261 ezer forintos
gazdálkodási veszteséggel jóváhagyja, tudomásul
véve, hogy a veszteséget a korábbi évek pénzbeli
megtakarításainak felhasználása fedezte;
3. a 2014. évi költségvetést 102 millió 550 ezer forint
bevétellel és 113 millió 550 ezer forint kiadással,
11 millió forint veszteséggel elfogadja;
4. a 2014. évi gazdálkodás biztonsága érdekében a 3.
pont szerinti kiadási előirányzat 2 millió 500 ezer
forint tartalékot foglal magában, amely a nem tervezhető, év közben halaszthatatlanná váló eszközpótlások fedezetére szolgálhat. A vadászjegyből és
2014/2

tagdíjból származó bevétel tervezettől történő elmaradása a felhasználható tartalékot csökkenti;
5. felkéri az elnökséget, hogy miután a 2014. év a veszteséggel záruló évek sorában az ötödik, és a pénzbeli tartalékok ennek következtében aggasztó mértékben fogyatkoznak, ismételten kezdeményezze
a központi tagdíjrendszer módosítását, a megyei
tagdíj mérséklését.
P
Határozat
1. A Vadászok és Természetvédők Fővárosi és Pest Megyei Szövetségének közgyűlése
a) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést 3 millió 288 ezer forint bevétellel, 3 millió 42
ezer forint kiadással, 2 millió 527 ezer forint záró
pénzkészlettel;
b) a mérleget az eszközök és források egyező 3 millió
715 ezer forintos főösszegével;
c) az eredmény-elszámolást 3 millió 288 ezer forint
bevétellel, 3 millió 26 ezer forint költséggel, 262
ezer forint nyereséggel, 16 ezer forint adófizetési
kötelezettséggel;
d) a 2014. évi költségvetést 3 millió 400 ezer forint bevétellel, 3 millió 435 ezer forint kiadással, 2 millió
492 ezer forint záró pénzkészlettel
jóváhagyja.
2. A Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságot
– írásbeli kérelmükre való tekintettel – felveszi a szövetségi tagok sorába.
3. Az érdi székhelyű, vadkereskedelemmel foglalkozó
Agrogreen Kft.-t – írásbeli kérelmükre való tekintettel – felveszi a szövetségi tagok sorába.
4. A közgyűlés a Vadászok és Természetvédők Fővárosi
és Pest Megyei Szövetsége tagszervezeteinek tagsági
díját, szervezeti formától függetlenül, évi 40 000 forintban állapítja meg. (A 2014. évi tagdíjat a közgyűlést
megelőzően befizető tagszervezeteket a tagdíj módosítása nem érinti.)
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

Pest Megyei Vadászszövetség: költségvetési tételek (ezer forintban)
2013. évi
Megnevezés
terv
tény
eltérés
Nyitó pénzkészlet
1641
1641
Kötelezettségek változása
434

2014
terv
12 835
53 500
39 200
1900
250
6000
800

Bevételek
Tagdíjbevétel
Irodabérlet, rezsitérítés
Kamat/árf. bev.
Egyéb bevétel
Bevétel összesen
Források összesen

100
200
600

Kiadások
Anyagköltség
Bérköltség
Bérjárulékok
OMVV tagdíj
Irodai rezsi
Bankköltség
Biztosítási ktg.
Könyvelés
Egyéb költségek és ráford.-ok
Amortizáció
Költségek összesen
Köv.-ek és befekt.eszk. vált.-a
Felhasználás összesen
Záró pénzkészlet

102 550
2400
2500
3500
20 600
2000
1000
7300
4600
900
1500
300
2000
6000
1300
3500
2400
27 150
6800
1600
10 500
1600
1600

2500
113 550
–11 000
–1600
3435
Jó vadászatot!

2014. évi terv
2527

2000
1200
50
100
3350
4991

1832
1213
100
143
3288
4929

–168
13
50
43
–62

2000
1200
50
150
3400
5927

200
2200
620
150
500
50
80
350
50
50
4250

210
1425
283
184
420
26
81
240
71
102
3042
–206
2836
2527

10
–775
–337
34
–80
–24
1
–110
21
52
–1208

200
1600
350
200
500
50
85
270
80
100
3435

4250
741

3435
2492

Fotó: Réti Zoltán

OMVK Pest megye; Költségvetési tételek 1000 forintban
2013
Megnevezés
terv
tény
eltérés
Nyitó pénzkészlet
18 959
18 959
Bevételek
Vadászjegy
50 500
53 909
3409
Tagdíj
37 800
39 502
1702
Biztosítási jutalék
2020
1644
–376
Igazg. szolg. díj
450
240
–210
Vadászvizsga
7000
9259
2259
Kamat
2500
1399
–1101
Bérleti díj
15
15
Könyv, kazetta, reklám
110
110
Szakbizottsági bev.
150
–150
Egyéb bevétel
1010
662
–348
Hírlevél tám.
151
Egyéb támogatás
Bevételek összesen
101 430
106 891
5310
Költségek
Anyagköltség
3100
2113
–987
Rezsiköltség
2800
2253
–547
Gépjárműköltség, szállítás
5000
3540
–1460
OMVK tagdíj
21 750
20 900
–850
Vadásznap
2000
1470
–530
Rendezvények, támogatás
1000
617
–383
Hírlevél, beszámolók
8000
7279
–721
Évkönyv
4500
9493
4993
Egyéb
800
893
93
Takarítás, karbantartás
1400
1296
–104
Szakkönyv, szakértő
350
366
16
Szakbizottsági fa
2000
393
–1607
Vadászvizsga költs
6000
5964
–36
Bankktg., biztosítás
450
1258
808
Könyvelés
3900
3240
–660
Posta, hirdetés
2000
2110
110
Bérktg.
27 100
25 611
–1489
Tiszteletdíj
5950
5984
34
Egyéb személyi
1600
1631
31
TB kötelezettség
10 850
9730
–1120
Amortizáció
1600
1612
12
Megbízási díjak
1600
1400
–200
Rendőrségi együttm.
1000
–1000
Kerekítés
0
Kiadások tartaléka
3000
–3000
Költségek összesen
117 750
109 153
–8597
Tárgyévi gazdálkodási eredm.
–16 320
–2262
Állóeszk. ért.vált. (+/–)
–1600
–1612
Követelések és kötelezettségek
–5474
Záró pénzkészlet
4239
12 835

2014/2
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Hivatásos vadászok megyei versenye
A hivatásos vadászok hagyományosan kétévente megrendezendő szakmai versenyét az idén június 19-én,
Galgamácsán, a lőtéren és az azt körülvevő erdőkben
rendezte meg a vadászkamara fővárosi és Pest megyei
területi szervezete.
Nem egyszerű az ilyen „megmérettetésen” jól teljesíteni – talán ez is az oka, hogy sok kolléga nem vállalja
a részvételt. Kétségtelen tény, hogy külön felkészülés
nélkül igen kicsi az esélye a jó teljesítménynek, hiszen
nagyon régen jártunk már iskolába, és sok dolog, amivel nem találkozunk a mindennapi életben, már kicsit
feledésbe merült.
A másik „vízválasztó” a lőkészség. Nem lehet mindenki „mesterlövész”, ezeken a versenyeken viszont a
lőtudomány is sokat nyom a latban. A jó eredmény eléréséhez egyformán fontos a sörétes és a golyós fegyver professzionális kezelése, és ez is távol tart néhány
vadőrt a részvételtől.
Pedig tudnivaló, hogy ezeknek a versenyeknek a
leglényegesebb elemét nem lehet pontokban mérni.
A rendezvény legfőbb erénye, hogy a szakmai továbbképzési alkalmak mellett ilyenkor – sajnos csak két-

évente – találkozhatnak egymással a szakemberek, és
megbeszélhetik egymással az aktuális problémákat, élményeket, gondolatokat.
Maga a verseny a feladatokat tekintve összetett volt.
Az elméleti ismereteket 50 kérdéses vadászati teszt
mérte. Kürtjel és növények (fás-, valamint lágyszárúak)
felismerése, trófeabírálat (kor, fizetőméret és lőhetőség), valamint sörét-, kisgolyó- és nagygolyó-lövészet
alkotta a „pálya akadályait”.
A szokás szerint remek hangulatú versenyt Kolozsi
Géza (Pilisi Parkerdő Zrt.) nyerte, Pittlik Károly (Pilisi Parkerdő Zrt.) és Szőke Attila (Tessedik Vt.) előtt.
A negyedik helyen Lvomszky Tamás (Dél-Pest Megyei
Mg. Zrt.), az ötödiken Bándi Attila (Ipoly Erdő Zrt.)
végzett, hatodik lett Faller László (PP Zrt.)
A helyezettek oklevelet, tárgyjutalmakat vehettek át
Rácz Gábortól, a megyei kamara tiszteletbeli elnökétől.
Az első helyezett a kupán, az oklevélen és a jutalmakon kívül elnyerte a jogot, hogy képviselje megyénket
az országos versenyen.
Guzsik Alfréd
hivatásos vadász alelnök

Gondolatok a hivatásos vadászok
szakmai versenye kapcsán
Az OMVK megalakulása óta rendszeresen megszervezi
a hivatásos vadászok szakmai versenyét. Az ötlet gazdái
anno abból indultak ki, hogy a társágazatok legkülönbözőbb megmérettetései – kezdve egy vadásztársasági
lövészettől az erdészek jelölőversenyéig – amellett, hogy
jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlanak, lehetőséget kínálnak a szakmai és baráti beszélgetésekre egyaránt, ráadásul olykor motiválóan is hatnak az
esetlegesen megkopott tudás felfrissítésére.
A hivatásos vadászok országos szakmai versenyének
megálmodói is azt gondolták, hogy a munkájukat nagyrészt önállóan és egyedül végző vadőrök „versengése”
is egy ilyen fórum lesz, melyet a kollégák várakozással
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telve látogatnak, kiszakadva az olykor monoton, problémákkal tűzdelt hétköznapokból.
A versenysorozatot eleinte évente megrendezték;
felépítését tekintve a megyei válogatóversenyek győztesei országos döntőn mérettetnek meg. A verseny „szabályzata” meglehetősen rugalmas, egyrészt pont azért,
hogy évről évre megújítható s ilyenformán ismeretlenül
érdekes legyen, másrészt azért, hogy az alkalmanként
más helyszíni sajátosságoknak megfelelően lehessen
kialakítani a versenyszámokat.
Kezdetben előfordult, hogy a lövészeti feladatok olykor
súlyozottabban szerepeltek, és így a végső sorrend kialakulása tekintetében a lövészetben jártasabbak előnyt élveztek.
Jó vadászatot!

Mára minden ilyesféle aránytalanság a múlté, ám a
kitűzött cél még mindig változatlan: a saját közegükből kimozdulva, de mégis ugyanazért fáradozó kollégák
számára lehetőséget nyújtani egy kellemes, ugyanakkor
tanulságos nap eltöltésére.
A díjak is vonzóak: értékes vadászati lehetőségek,
praktikus használati tárgyak, olykor pénzjutalom is
dukál a dobogósoknak, ezzel is azt demonstrálva, hogy
a vadászkamara elismeri a munkájukat, és elkötelezett
a hivatásos vadászi szakma mellett.
Pontosan tudjuk, hogy a szakmabeliek többsége nem
vonzódik a szerepléshez, mint ahogy azt is, hogy nem
a versenyen elért eredmény alapján lesznek jó vagy rossz gazdái a rájuk bízott
vadállománynak. Ez „csak” egy verseny,
melyről még senki sem távozott szégyenkezve…
Mindezzel együtt a legtöbb megyei
versenyen az érdeklődés finoman szólva
is visszafogott, Pest megyében is legtöbbször ugyanazokkal az arcokkal találkozunk a családias hangulatú, rendszerint
galgamácsai helyszínű „összecsapáson”.
Örülnénk, ha a meghirdetett jelentkezési létszámot bővíteni kellene, mert
a több mint 300 megyei kollégának is
éppoly szívesen rendezünk programot,
mint a tucatnyi lelkes megjelentnek…
Kolozsi Géza, a Pilisi Parkerdő Zrt. kerületvezető erdész-vadásza sem először
nevez a versenyen, immár két alkalom2014/2

mal érdemelte ki az országos versenyre
történő nevezést.
Idén a megyei válogatót ismét megnyerve, Géza a Mecsekerdő Zrt. sasréti
vadászkastélyába és impozáns környezetébe kapott automatikusan meghívást
július végére (július 24–25.), de még
az üzekedés dandárja előtt az országos
verseny döntőjére.
A tradicionálisan kétnapos program
a lövészeti versenyszámokkal vette kezdetét Körcsönyepusztán. A lőtér adottságainak megfelelően kialakított pályán
korongvadászat – 25 korongra –, futóvad-lövés és céllövészet tette próbára
a versenyzőket.
A várakozásnak megfelelően, versenyzőnk nem itt
gyűjtötte a legtöbb pontot; a nap végére 26 pontos hátrányt sikerült összelövöldöznie az élen állókhoz képest.
Persze a versenyen begyűjthető, összesen közel 600
ponthoz viszonyítva ez elenyésző, ezért ha nem is feldobódva, de nem is keseregve vágott neki a folytatásnak.
A kastély parkjában, a másnap reggeli hivatalos megnyitón, az erdőgazdaság vezérigazgatójának, Keszi Lászlónak köszöntőszavai és a Baranya Vadászkürt Együttes
fanfárja után „feszültek” ismét egymásnak a hivatásos
vadászok, hogy eldöntsék, melyikük teljesíti legjobban a
változatosan összeállított versenyprogramot.
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A 120 kérdéses, feleletválasztós teszt kitöltését követően – amire mindössze hatvan perc állt rendelkezésre –, egy hozzávetőleg két kilométeres útvonalon,
különböző gyakorlati feladatok minél jobb teljesítése
jelentett kihívást a versenyzőknek.
A trófeabecslés és minősítés, állattani ismeretek,
növényismeret, kynológia, vadászkürtölés, ragadozógazdálkodás témaköreiből összeállított „versenypályán”
az egyes állomások között is nyitott szemmel kellett
közlekedni, mert aki nem vette észre az útra bedőlt
fát, a rosszul felállított magasleslétrát, a hurkot, vagy
nem csapta meg az orrát a „dögszag”, könnyen ponthátrányba került.
A verseny összetettsége és az arányok kialakítása nem
engedte meg, hogy valamely versenyszám kiemelkedő
teljesítésével babérokra lehessen törni. Egyenletesen
jó teljesítményre volt szükség ahhoz, hogy a felkészült
vetélytársak közül ki lehessen tűnni.
A végső számadásnál ifj. Kuslits István (Győr-Moson-Sopron megye) bizonyult a legjobbnak. A második
helyezést Gál Péter (Békés megye) érte el, mindössze
11 ponttal lemaradva a győztestől. A dobogó harma-

dik fokára a Vas megyét képviselő Szalai Csaba állhatott fel.
A támogatóknak – Mecsekerdő Zrt., Gemenc Zrt.,
TAEG Zrt., Leitz-Hungária Kft., OMVK Baranya
megyei területi szervezete, Hajas Péter Pál, Vadászkamara Kürtegyüttes – köszönhető, értékes díjakat
dr. Jámbor Lászlótól, az OMVK elnökétől vették át
a versenyzők.
Géza a tesztkérdések megválaszolásában emelkedett a mezőny fölé – amiért a rendezők különdíjban
részesítették –, és a többi feladatot is átlagosan vagy
a felett teljesítette. A végelszámolásban mindössze
40 pont hátrányt szenvedett az első helyezetthez képest, ami az ötödik helyhez volt elég, elérve ezzel saját
legjobb eredményét (eddig háromszor érdemelte ki
az országos szereplést; 2008-ban a 11., 2010-ben a 6.
helyen végzett).
Külön köszönet illeti a házigazda erdőgazdaság
munkatársait, akiknek közreműködésével a szigorú
menetrendnek megfelelően, fennakadás nélkül zajlott
a verseny.
Kovács Gábor

Csapdázótapasztalatok
A Tessedik Sámuel Vt. hivatásos vadásza, Szőke Attila rendkívül kedvező tapasztalatokat szerzett a létrás
csapda használata során. A tervek alapján elkészített
csapda kezdetben ugyan csalódást okozott, mert a csalinak használt tojás nem keltette fel a tollas ragadozók
érdeklődését. Egy csalimadár kihelyezését követően viszont szinte azonnal jöttek a fogások. Eleinte a befogott madarak egy része megszökött, mert a dróthálón
felkapaszkodtak, és a „létra” szélső nyílásain ki tudtak
bújni, ezért a „beugrólétra” két szélét belemezelték. Így
csak a középen lévő nyílásokon tudnak beugrani, de így
nagyon hatásossá vált a csapda! Dolmányos varjúból a
legjobb fogás eredménye egy nap alatt 17 darab volt;
néhány heti használat eredményeként több mint 70

Felhívás!
Az OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezetének vadgazdálkodási bizottsága tavaszi kotorékozási programot hirdet.
A program keretében a vadászkamara tíz megyei, apróvadas területtel rendelkező vadászatra
jogosult részére egy-egy napra (jogosultanként egy nap) kotorékos rókagyérítést biztosít, melynek költségét a vadászkamara állja.
A programra valamennyi, apróvadas területtel gazdálkodó vadászatra jogosult jelentkezhet, aki vállalja a program feltételeit:
• előzetes kotoréktérképezés elvégzése;
• a március 15. – április 15. közötti időszakban, előre egyeztetett nap kijelölése;
• a rókagyérítést csak az OMVK által felkért, kotorékozásban gyakorlott és összeszokott csapat (4 fő)
végezheti;
• biztosítja a területen a kotorékozást végző személyek és eszközök szállítását;
• a kotorékozás eredményéről jegyzőkönyvet vezet.
Jelentkezni 2015. január 15-éig lehet az OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezeténél írásban, postai úton, a 1051 Budapest, Nádor u. 34. vagy az omvkpest@t-online.hu elektronikus címen.
Amennyiben a program iránt az érdeklődés meghaladja a kiírt keretet, a vadászkamara vadgazdálkodási bizottsága választja ki a résztvevőket (apróvad-gazdálkodási tevékenységük alapján).
A részletekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet Kovács Gábornál
(kovacs.gabor@omvk.hu, +36 30 239 46 59)
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Jó vadászatot!

varjúval csökkent a terület kártevőállománya. Tegyük
hozzá: a csapda nemcsak a fészkelési, fiókanevelési időszakban, hanem azon kívül is igen eredményes. Ami
nagyon fontos: a kitelepítés a kora reggeli vagy esti
órákban (még vagy már erős szürkületben) történjen,
amikor a madarak nem aktívak!!!
A fogást növelni lehet, ha a csalimadarat belsőséggel
vagy elgázolt vaddal etetjük, mert arra ugranak a többiek is!!! Fontos, hogy csalimadarunknak folyamatosan friss víz és változatos étel álljon a rendelkezésére!
Hasonlóan jók a tapasztalatai Török Pálnak, a Farmosi Vt. hivatásos vadászának, aki a megyében az elsők
között vett használatba „létrás” csapdát, és ért el vele
kiváló eredményt szarka és dolmányos varjú befogásában. Larsen- és svéd csapdákat ugyancsak használ a
2014/2

tavaszi időszakban, amikor ezek a madarak agresszív
területvédő magatartást tanúsítanak.
Szőrmés kártevők apasztásához a csapdák számos
változatát több méretben használja. A ládacsapdák típusai, a mesterséges kotorékcsapda, a hattyúnyakcsapda
mellett különösen magasra értékeli a „visszatartó kábeles lábfogó csapdát”, ezt az élve fogó, nagymértékben
szelektív, ugyanakkor kíméletes csapdafajtát, amely az
állatok (jellemzően róka és borz) lábát csak egy meghajlított, rugós csillapítású és forgókapcsokkal felszerelt
kábellel fogja meg, nem okozva számukra sérülést. Tapasztalatai szerint a csapdázást „tanulni kell”, az eredményes fogás szempontjából ugyanis rendkívül nagy
jelentősége van az elhelyezés módjának, valamint a csapdák fogásra történő előkészítésének. Csapdáit pácolja,
kifőzi, csak kesztyűben fogja meg (és ezt a kesztyűt
semmi másra nem használja). A csapda és a csalifalat
elhelyezésekor az állatok viselkedésének ismeretében
jár el. Ezért tudja a befogókábelt ott elhelyezni, ahová
a rókának vagy a borznak lépnie kell, ha a csalit meg
akarja szerezni.
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Vadászkitüntetések

Magyar Arany Érdemkeresztet
vehetett át Szabó Zoltán, a Pest Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága igazgatója.

Az OMVK Aranyérmét
Kolozsi Géza, a Pilisi Parkerdő Zrt.
Gödöllői Erdészetének hivatásos
vadásza, a megye vadvédelmi
és vadgazdálkodási bizottságának
tagja nyerte el.
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Az OMVV Nimród Vadászérmét vehette át

Csernus Krisztián, a
Homokpusztai Földtulajdonosi
Közösség hivatásos vadásza

Csontos Csaba, a Gerjementi
Vadásztársaság vadászmestere

Nemes Sándor, a Herman Ottó
Vadásztársaság vadászmestere

Lvomszky Tamás, az ÖSB
Vadásztársaság hivatásos vadásza

Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést kapott
Török Henrik nyugalmazott
vadgazdálkodási szakmérnök.

Az OMVV Magyar Vadászatért
Érdemérmet kapta Szőke Sándor,
a Bugyi Tessedik Sámuel Vadásztársaság
vadászmestere.
Az OMVV Gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakettjét
a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársaság kapta.
Jó vadászatot!

2014/2
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Ha Gyulaj, akkor dám
Szakmai kirándulás a Gyulaj Zrt.-nél
A megyei kamara kulturális bizottságának szervezésében, közel negyven fő részvételével vettünk részt szeptember elején
a Gyulaj Zrt. Tamási Erdészetének területén megtartott szakmai programon. Házigazdáink, Gálos Csaba ágazatvezető és Palánki Gábor erdészetvezető kalauzolásával és előadásával betekintést nyerhettünk a gazdaság munkájába.
Ma a Zrt. 23 000 hektáron gazdálkodik, s eredményeit mi sem példázza jobban, mint hogy a világranglistán szereplő
első 50 dámtrófea közül 11 Gyulajról származik.
A miklósvári parkerdő részét képező vadaskert megtekintése után – mely a civilek számára is nyitva áll –
Likas-hegynél táboroztunk le, ahol megtudtuk, hogy
a területen talált barlanglakások szerzetesek lakhelyeként szolgáltak egykoron: erre utal a hely elnevezése is.
Itt Palánki Gábortól kaptunk érdekes információkat a
7600 hektáros bekerített terület gazdálkodásáról. A kerítéseket az 1970-es években feszítették ki, közel 67
km hosszan. A bezártság nagyon komoly problémákat
okozott, a vadelhullás ugrásszerűen megnőtt. A vadlétszám azonban még így is olyan magas volt, hogy az
élőhelyet a túltartott állomány gyakorlatilag rövid időn

belül tönkretette. Az elmúlt évek kiemelt szakmai feladata az élőhelyfejlesztés és a vadlétszám csökkentése.
A létszámcsökkentés célja olyan állománynagyság beállítása, amelyet évről évre biztonságosan értékesíthetnek, valamint meghatározója, hogy saját forrásaikból
takarmányozni tudnak. Bár a létszámbecslések pontatlanok, de még így is közel 4300–4400 a stabil állomány.
A bikák aránya magasabb az állományban 0,7:1. Az elmúlt évben 1300 dám, abból 250 bika elejtése valósult
meg. Február végéig nagyjából folyamatos a vadásztatás; a tarvad terelővadászatára 10 napot terveznek, a
disznóteríték nagysága pedig 300 db.

Gálos Csaba trófeabemutatót tart

Vadaskerti pillanat

A gyulaji dámok génállománya nagy hírű, de megfelelő élőhely hiányában a legjobb képességű egyedek
sem tudnak kiválóan fejlődni. A korábbi, túltartott állomány pedig alaposan tönkretette a környezetét. 2006tól folyamatos a legelőterületek felújítása és a megfelelő
takarmányozás. Jelenleg 600 ha mezőgazdasági területtel rendelkeznek, melynek a fele rét, legelő, a másik
fele pedig szántóföld. A legelő felújítása 150 hektáron
folyik. A fűszéna, lucernaszéna, zabszéna és szenázs készítése és etetése jó kondíciójú állományt eredményez.
Megtudhattuk, hogy a terület felülvetése önmagában
még nem hozott eredményt, a keverékek ültetése (30–40
faj) is csak fél sikert eredményez, hisz a vad előszeretettel válogatja ki közüle magának az ízletesebb szálakat.
Fű és lucerna keveréke vált be a legjobban, szakaszolt
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Jó vadászatot!
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legeltetés kialakításával, bontható
villanypásztor védelem mellett.
Az abraktakarmányt a vadgazdaság saját maga termeszti intenzív mezőgazdasági művelésben, évi
600–700 tonnát. Kora tavasszal a
bikák zabot kapnak, melyet kalciummal egészítenek ki. Egy héten
háromszor savas erjesztéssel előállított kukoricát és árpát juttatnak ki.
A területen továbbhaladva, az
óbíródi vadászháznál már Gálos
Csaba mesélt a történelmi múltról. A mai pincehelyi, gyulaji és
hőgyészi erdészetet már a középkorban jegyezték. Hőgyész – azaz
Hölgyész – neve az 1200-as években megjelenik az írásokban mint a
hermelinvadászat kiemelt helyszíne. Apponyi-uradalom volt, amely
kíváló minőségű gímszarvas állománnyal rendelkezett. A terület nevéhez fűződik az 1930-ban elejtett,
10,60 kg-os, „magyar ökör” nevet
viselő gímtrófea, mely egyedülálló
terpesztése miatt lett híres. De a
jelenkor is ad kiemelkedő trófeát,
mind gímszarvas, mind vaddisznó
tekintetében.
Pincehely és a németkéri vadászterület a kiemelkedő minőségű dámés gímszarvasáról híres.
Gyulaj (Tamási) neve az 1700-as évek írásos dokumentumaiban is fellelhető, fénykorát az Esterházy család
kezelése alatt élte. Diplomáciai tárgyalások helyszíne
volt, az ozorai vadászatokat pedig előre jegyezték uralkodói körökben. Sajnos a világháborúk ezt a területet
sem kímélték, állapota leromlott, a vadlétszám megcsappant. Az elkövetkező évtizedek munkája azonban
meghozta gyümölcsét, hisz az agancs- és testtömeg-növekedés mellett az állatok kondíciójának javulása is tapasztalható. A következetes szakmai munka eredménye
már kézzelfogható, és biztos jövőképet nyújt a szakembereknek.
Bíró Gabriella
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Pest megye legjobb trófeái
a 2013/2014. vadászati évben
Az elmúlt vadászati évben a Pest megyei trófeabíráló bizottság munkatársai összesen 483 gímbika, 318 dámbika
és 2011 őzbak agancsát, 77 muflon csigáját és 454 vadkan agyarát bírálták el az év során.
A Pest megyei trófeák megoszlása és minősítése az elmúlt vadászati évben az alábbiak szerint alakult:
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az elejtés helye

az elejtés
időpontja

trófeatömeg
(24 órás
nagykoponyás
tömeg kg)

CICpont

érem

becsült
kor (év)

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 09. 29.

4,67

203,12

arany

10

2.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 09.

4,96

200,93

arany

11

3.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 11. 08.

4,67

199,30

arany

10

4.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 05.

3,97

192,61

arany

10

5.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 25.

4,50

192,11

arany

11

6.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 12.

4,17

190,83

arany

10

7.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 26.

4,39

190,74

arany

10

a vadászatra
jogosult neve
1.

68

korai
lelövés
aránya %
14,1

38

11,9

4

97

4,7

8.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Páty

2013. 11. 02.

4,18

188,88

arany

9

3

18

23,4

9.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 09.

4,16

188,19

arany

11

10.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 10. 17.

3,52

187,90

arany

8

a vadászatra
jogosult neve

az elejtés helye

az elejtés
időpontja

trófeatömeg
(24 órás
kiskoponyás
tömeg g)

CICpont

érem

becsült
kor (év)

1.

Tököli Gazdák Vt.

Tököl

2013. 04. 15.

616

166,28

arany

5

2.

Tököli Gazdák Vt.

Tököl

2013. 04. 14.

627

163,65

arany

5

3.

Örkény-Tábor Vt.

Táborfalva

2013. 09. 15.

505

157,40

arany

6

4.

Galgatáj Vt. S. E.

Bag

2013. 04. 27.

438

157,40

arany

6

5.

Ceglédi Széchenyi
Zsigmond Vt.

Cegléd

2013. 05. 02.

522

151,65

arany

5

korai lelövések
–1

▶ Dámszarvas

–3

összes

1

A vadállomány fiatalodása Pest megyében továbbra is elsősorban a gímszarvasnál problémás. Az érmes trófeájú bikák becsült életkorának átlaga 8,6 év. A szakszerűtlen (korai) elejtések aránya csökken, de még mindig
meghaladja a 10 százalékot! Az elmúlt vadászati évben mindössze 4 öreg, 12 évesre becsült bikát találtunk az
érmesek között! A Pusztavacson és környékén élő dámállomány a regionális összefogásnak, az együttműködést
kezdeményező és koordináló NEFAG Zrt.-nek és a közreműködő vadásztársaságok, földtulajdonosi közösségek
fegyelmezett és következetes állománykezelésének köszönhetően tovább erősödött. A 2013–2014. évi ranglista
első 10 helyéből 9-en Pusztavacsról származó bikát találunk. Az érmes bakok becsült korának átlaga a korábbi
5,4-ről 5,2-re évre csökkent. A bemutatott érmes bakok közül 47-et találtunk 6 évesnek vagy annál öregebbnek.
▶ Gímszarvas

▶ Őz

a vadászatra
jogosult neve

az elejtés helye

az elejtés
időpontja

trófeatömeg
(24 órás
nagykoponyás
tömeg kg)

6.

Ö. S. B. Vt.

Cegléd

2013. 04. 29.

525

140,15

arany

6

1.

NEFAG Zrt.

Pusztavacs

2013. 09. 06.

11,71

236,11

arany

11

7.

Nyársapáti Ftk.

Nyársapát

2013. 04. 21.

499

139,00

arany

5

2.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Acsa

2013. 09. 26.

12,74

229,55

arany

10

8.

„Sasad” Vt.

Pusztazámor

2013. 04. 20.

474

138,68

arany

4

3.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Acsa

2013. 09. 22.

9,93

228,35

arany

11

9.

Gerjementi Vt.

Dánszentmiklós

2013. 08. 11.

470

137,83

arany

7

4.

Ipolyvölgye Vt.

Perőcsény

2013. 09. 25.

10,42

217,67

arany

10

10.

Pilisvölgye Vt.

Pilisborosjenő

2013. 08. 16.

459

136,98

arany

5

5.

Galgavölgye Ftk.

Püspökhatvan

2013. 10. 06.

9,63

215,40

arany

11

6.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Acsa

2013. 09. 23.

10,09

214,41

arany

11

7.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Acsa

2013. 09. 17.

10,26

211,72

arany

10

8.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 09. 11.

8,87

211,04

arany

11

9.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Valkó

2013. 09. 20.

9,25

210,66

arany

10

10.

Ócsa Természetvédő Vt.

Ócsa

2013. 09. 07.

10,15

210,08

arany

9

16

CICpont

érem

becsült
kor (év)
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▶ Muflon
a vadászatra
jogosult neve

az elejtés helye

az elejtés
időpontja

csigahossz cm
jobb – bal

CICpont

érem

becsült
kor (év)

1.

Ipoly Erdő Zrt.

Püspökszilágy

2013. 06. 20.

86,0 – 94,0

220,65

arany

7

2.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Telki

2013. 10. 12.

89,0 – 89,2

216,20

arany

6

3.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Babat

2013. 11. 15.

88,5 – 88,5

213,25

arany

7

4.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Valkó

2013. 11. 10.

82,0 – 86,0

209,60

arany

8

5.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 07. 24.

82,0 – 79,3

207,35

arany

6

6.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Valkó

2014. 02. 05.

79,5 – 81,0

205,40

arany

7

7.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 09. 10.

81,2 – 84,0

205,25

arany

5

8.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 12. 02.

81,5 – 83,5

205,15

arany

6

9.

Ipoly Erdő Zrt.

Püspökszilágy

2014. 02. 04.

80,7 – 79,5

204,25

ezüst

7

10.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Visegrád

2013. 10. 08.

78,4 – 79,7

203,40

ezüst

4

▶ Vaddisznó
a vadászatra
jogosult neve

az elejtés helye

az elejtés
időpontja

nagyagyar
hossza cm
jobb – bal

CIC- pont

érem

1.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 11. 03.

23,7 – 29,9

125,20

arany

2.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 12. 14.

23,0 – 21,5

125,05

arany

3.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 09. 13.

21,8 – 20,8

124,30

arany

4.

Vácszentlászló és
Térsége Ftk.

Vácszentlászló

2013. 05. 29.

21,0 – 21,0

123,35

arany

5.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Galgamácsa

2013. 11. 30.

19,9 – 20,7

123,35

arany

6.

Kókai Kossuth Vt.

Kóka

2014. 01. 17.

21,4 – 21,0

123,35

arany

7.

Szentendre-szigeti Vt.

Szigetmonostor

2013. 08. 18.

21,2 – 21,9

123,05

arany

8.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Galgamácsa

2013. 11. 16.

22,9 – 23,2

122,90

arany

9.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Pilisszentlélek

2013. 08. 14.

22,8 – 22,9

122,75

arany

10.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Budakeszi

2013. 11. 21.

24,2 – 23,3

122,15

arany

Összeállította és a felvételeket készítette: Pető Zoltán
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Trófeaszemle
(Pilisi Parkerdő Zrt., Galgamácsa)
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2014. október 8-án tartotta
– a már hagyományosnak mondható –gímszarvastrófea-szemléjét a Gödöllői Erdészet galgamácsai
vadászházánál. A rendezvényt a vadászkürt felhangzását követően Zambó Péter, az erdőgazdaság vezérigazgatója nyitotta meg, ezt követően szakmai értékelést hallhatott a jelen lévő szakközönség. A résztvevőket a trófeák impozáns látványa fogadta, bemutatva
számukra a cég vadászterületén élő gímállományt.
A szemlén a hazai és külföldi vendégvadászok által
a társaság vadászterületein, a bőgési szezonban elejtett 187 db gímbika trófeája közül 152 db szerepelt a kiállításon. A bemutatott 141 db, már bírált
trófea közül 4 arany-, 21 ezüst- és 51 bronzérmes

22

Jó vadászatot!
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lett a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács
(CIC) pontrendszere alapján. Így összességében a
trófeák 54%-a ért el érmes minősítést. A vadászati idényben elejtett és egyben a szemlén kiállított
legnagyobb agancs 10,80 kg tömegű volt, 227,64
CIC-pontszámmal, amelyet a galgamácsai vadászterületen hoztak terítékre. Az idei gímszezon a változékony időjárás ellenére eredményes volt, a korábbi
évekhez viszonyítva sikeresebb. A Pilisi Parkerdő
Zrt. rendszeresen megrendezi a trófeamustrát, törekedve a szakmai fejlődésre, a gímállomány minőségi
javítása érdekében.
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Kóhalmai kopjafaünnepség
Ebben az évben május 25-én tartottuk a hagyományos
kopjafaünnepséget és majálist, társaságunk Alsónémedi
határában lévő vadászházánál.
2002 óta emlékezünk a kopjafánál elhunyt vadásztársainkra, és helyezzük el tövében a kegyelet és tisztelet virágait.
Hagyománnyá vált, hogy emlékfát is ültetünk előző
évben elhunyt vadásztársaink tiszteletére.
Idén Kollár Miklósra emlékeztünk.
Az elmúlt években jól bevált programok ebben az
évben is nagy sikert arattak.
Gyermeknap lévén, a fiataloknak igen hasznos, szórakoztató, ugyanakkor igen sok információt adó elfoglaltságot nyújtottak az Erdei Iskola munkatársai, amin
nemcsak a gyermekek, de sok felnőtt is részt vett.
Nagy sikere volt a vadász- és rendőrkutya-bemutatónak. Többen vállalkoztak arra, hogy a rendőrkutyával
kipróbálják bátorságukat. Az elkészült képeken ugyan
tükröződik az arcokon némi átmeneti félelem a kutyával
való kontaktusba kerüléskor, de a végén látszott a megkönnyebbült mosoly is. Maradandó élmény volt nézőknek, bátraknak egyaránt.
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Az íjászok fegyvereit is sokan kipróbálták, nagy sikerrel.
A hagyományos Schell-kupa koronglövőversenyt egyéniben és csapatban is megrendeztük, s változatlanul nagy
érdeklődés kísérte, amire nagyon büszkék vagyunk. Úgy
érezzük, rangja lett a versenynek. Schell Lászlónak ezúton is köszönjük.
Szokásunkhoz híven lovas kocsikázásra is sor került, a
korábbi évek tapasztalatai alapján – a nagy érdeklődésre
való tekintettel – több fogattal.
Természetesen nem maradhatott el a minden vadásznapi programunkban szereplő főzőverseny sem a vendégeink nagy örömére és megelégedésére; a kondérok
gyorsan kiürültek.
Mostani összejövetelünkre is eljöttek a szomszéd települések önkormányzati képviselői, a baráti vadásztársaságok tagjai, a megyei vadászati vezetők és munkatársaik.
Igen jó hangulatú, kellemes szórakozást, hasznos időtöltést nyújtó együttlét volt az idei találkozásunk. Jövőre
is várunk minden kedves vendéget, családjával együtt.
Dr. Végh Róbert
Kóhalma Vt. titkára

Jó vadászatot!

„Vadászat a művészetben”
E mottó jegyében rendeztük meg a VII. Regionális
Vadásznapot 2014. május 24-én, szombaton, Fóton, a
Somlyó-tónál.
A vadászok és a vadászat kedvelői pontosan tudják,
hogy mesterségünk, hitvallásunk az őskorba nyúlik vissza.
A napi élelemszerzés és a veszélyes ragadozók elleni küzdelem – a vadászat – mára már jelentősen megváltozott,
de a szenvedély változatlan maradt. Az őskortól kezdve a
barlangrajzoktól az ősi énekeken át jelen van a vadászat
a művészetekben. Napjainkban jelentős vadászirodalmi
művekből csemegézhetünk, festményekben gyönyörködhetünk, és számos zenei alkotást is hallgathatunk.
Ezért gondoltuk úgy, hogy ezúttal a képzőművészet,
az irodalom és a zene világából mutatunk be a vadászattal kapcsolatos, általa ihletett műveket. Nemzetközileg is
elismert vadászfestőket hívtunk, s ilyen témájú versekkel,
vadászattal kapcsolatos zenével is igyekeztünk kedveskedni a látogatóknak. Boros Zoltán, Seres József és Kreisz
Erzsébet képeiben gyönyörködhettünk, a színpadon pedig
Greff Dóra, Szárnyasi Levente és a fóti autista fiú, Kancz

2014/2

Kristóf előadásában szép idézeteket, vadászattal kapcsolatos verseket hallhattunk.
Solymász barátaink, Glavanovits Tamás, Békési Ferenc
és Palkó Géza látványos ragadozómadár-bemutatót tartottak, amely elbűvölte a nézőket. Főként a gyerekek körében aratott sikert a madarak munkája. Kiállított festményeink is sok látogatót vonzottak.
Természetesen idén sem maradt el a gasztronómiai élmény: a főzőversenyen a „vadétel” kategóriában is remek
étkek készültek.
A színpadon egymást követték a színvonalas előadások, mindenki találhatott magának megfelelő szórakozást. Török Anna, Stróbel Dóra, Egyházi Géza és Pásztor Ádám varázsolt operett-, majd musicalhangulatot, a
Kreadance ismét fantasztikusan táncolt, az estet pedig
Takács Nicolas koncertje zárta.
Ezúton köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény megtartásához, a hagyomány pedig
jövőre tovább folytatódik.
Szárnyasi Mihály
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A nagybörzsönyi magyar–szlovák
vadásznap folytatása
Szlovákiában, Peszeken
A 2013 szeptemberében megtartott X. nagybörzsönyi
magyar–szlovák vadásznapon merült fel, hogy mi lenne,
ha 2014-ben Szlovákiában tartanánk meg a hagyományos vadásznapot. E gondolatot a lévai járási vadászkamara – élén Zlehovec Ferenccel – felkarolta, és a tettek
mezejére lépett. Az április végi döntés értelmében, augusztus 30-án, Sikenica (Peszek) községben, az ottani
polgármester, Magyar Gyula hathatós támogatásával rendezték meg az idei szlovák–magyar vadásznapot. Magyarország részéről az OMVK Fővárosi és Pest Megyei
Területi Szervezete anyagilag és erkölcsileg maximálisan
támogatta és segítette a rendezvényt.
A vadásznap ünnepi megnyitójára 10 órakor került
sor, de Magyarországról és Szlovákiából egyaránt már
reggel 6 órakor a helyszínre érkeztek a vadászati termékeket árusítók és a főzőverseny résztvevői. Az ünnepélyes megnyitó a vadászkürtösök szignáljával vette
kezdetét, majd a két ország nemzeti himnuszának elhangzása után a köszöntőkre és megnyitóbeszédekre
került sor. Elsőként a polgármester úr fejezte ki örömét,
hogy ilyen rangos rendezvényhez nyújthatnak segítséget, és a falu lakosainak nevében köszöntött mindenkit.
Majd Leboczky Tibor mérnök, a szlovák vadászkamara
elnöke méltatta a rendezvényt, kiemelve, hogy ez a
tízéves hagyomány, a nagybörzsönyi vadásznap foly-

26

tatása, mely a szlovák–magyar vadászkapcsolatok és
barátságok erősítését szolgálja. Magyar részről Rácz
Gábor, a Pest megyei szervezet tiszteletbeli elnöke a
régmúlt eredményeit és eseményeit idézte, kiemelve a
természetet szerető és tisztelő ember szerepét, valamint
a vadásztevékenység szükségességét, bízva abban, hogy
a jelenkor és a jövő fiataljai folytatni tudják e nemes
szenvedélyt. A megnyitó után az országos elnökség és a
lévai járási kamara elismeréseinek átadására került sor.
A közös vadásznapok megrendezésének előkészítéséért
vadászplakettet adományoztak Rácz Gábor tiszteletbeli elnöknek, id. Kemenes Miklósnak, sportvadász alelnökünknek, Gulyás Vendelnek, a Börzsönyi Zrínyi Vt.
intézőbizottsága tagjának és személyemnek.
A díszemelvényen 11-órakor Szent Hubertus-misét
mutattak be, melyet a vadászkürtösök szólamai kísértek. Ezt követően vette kezdetét a színpadi bemutatók
késő éjszakába nyúló sora, a különböző vadásztársaságok találkozásai, a baráti és szakmai beszélgetések és
az emberi kapcsolatok erősítése. A Börzsönyi Zrínyi
Vt. nemzeti színű szalaggal átkötött, 5 kg-os, kerek
házi kenyeret, Szlovákia területét ábrázoló kalácsot és
Zwack Unikumot adott át a lévai járási kamarának.
A különböző színpadi műsorokat több mint ezren kísérték figyelemmel: volt itt ABBA-show, magyar és
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szlovák néptáncbemutató, felléptek a lávodi citerások,
az Arizona női country-együttes, és cigányzene is szólt.
Magyarországról a Kismarosi Hagyományőrző Táncegyüttes és a nagybörzsönyi Börzsi tánccsoport lépett
fel sikeresen. Délután kettőkor kezdődött a lévai járási
kamara és a pest megyei vadászok közötti barátságos
kispályás labdarúgó-mérkőzés, melyet a szlovák fél 11:9
arányban nyert meg. Ezután hirdették ki a vadhúsfőző
verseny – amelyen 18 csapat indult – eredményét, és
teljes magyar sikerről tudok beszámolni. Vadpörkölt
kategóriában a VADCOOP Bvt. míg vadsült kategóriában a Dunakanyar Kittenberger Vt. vitte el az első
helyezésért járó serleget és díjat. Egész napos programként voltak még vadászias gyermekjátékok, ver-

senyek, vadászeb-bemutató, solymászok bemutatója,
vadcsalogatás, fafaragók, kézművesek, vadászkellékek,
könyvek piaca. Estefelé, 20 órakor kezdődött Dj. Baco
közreműködésével a diszkó, 21 órakor pedig a vadászat
tiszteletére emelt hatalmas máglya tábortűzként való
meggyújtására került sor, tűzijáték kíséretében.
A rendkívül jó hangulatú, igen sok szlovák és magyar
érdeklődőt vonzó vadásznap a késő éjszakába nyúlva ért
véget. Mindenki azzal búcsúzott, bíznak benne, hogy
jövőre Nagybörzsönyben találkozunk, majd azt követően ismét Szlovákiában.
Nagy Attila
a Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság elnöke

Gerje-menti Vadásznap Törtelen
Közös munka, közös öröm. Az idén, szeptember 26–27én, hetedik alkalommal rendezték meg a Gerje-menti
Vadásznapokat. Pénteken délelőtt a törteli vadászház
környéke gyerekzsivajtól volt hangos. A gyermekek „vadászvetélkedő” segítségével ismerkedhettek a természet
csodáival. Volt vadfelismerés, vadkeresés, légpuskalövészet, vadismereti totó! A vetélkedőt a házigazda Törtel
egyik csapata nyerte. Délután 17.00 órakor Törtelen, a
gyönyörűen felújított egykori malom épületében kiállítás nyílt, ahol a világhírű magyar fotós Máté Bence lélegzetelállító képei mellett helyet kaptak a Gerje-menti
Vadásztársaságok és Vadászok Szövetsége által meghirdetett ifjúsági természetfotó-pályázatra beérkezett
pályamunkák is (I. hely: Fajt Roland; II. hely: Németh
Flóra; III. hely: Jurászik Bálint).
Szombaton, 27-én a reggelt zenés ébresztő köszöntötte, amelyhez a Gerje-party fúvósok szolgáltatták a
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zenét. 09.30-tól a Pipacs Kürtegyüttesé volt a főszerep,
majd az üdvözlőszignál után Fehér Sándor, a Gerje-menti Szövetség elnöke, a NEFAG Zrt. vezérigazgató-helyettese köszöntötte az egybegyűlteket.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Szentpétery Kálmán, az OMVK Fővárosi és Pest Megyei
Szervezetének elnöke, Rácz Gábor tiszteletbeli elnök,
Nagy István, a Vadászok és Természetvédők Fővárosi
és Pest Megyei Szövetségének vadászmestere és Szabó
Zoltán, a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója.
A hagyományoknak megfelelően, a szövetség zászlaja ünnepélyesen gazdát cserélt: most egy évig az idei
házigazda, a Törteli II. Rákóczi Ferenc Vt. őrzi.
A Vadászhimnusz hangjai után Antal László vadászmester átadta Ondó László elnöknek az előző napi vadászat eredményéből származó, fácánkakasokból és mezei
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nyulakból álló apróvadterítéket. A teríték mellett,
a szövetség tagjai előtt
avatták vadásszá a társaság fiatal vadászát, Miklós
Olivért. Az esemény ceremóniamestere id. Kemenes
Miklós, az OMVK fővárosi és Pest megyei szervezetének sportvadász alelnöke volt.
A rendezvényt Godó
János, Törtel község polgármestere nyitotta meg.
Megnyitójában kihangsúlyozta a vadászat és a
vadászok közösségformáló erejének jelentőségét. Majd a vadászkitüntetések átadására került sor:
a Kamarai Aranyérmet Kolozsi Géza,
a Magyar Vadászatért Érdemérmet Szőke Sándor,
a Nimród-vadászérmet Csernus Krisztián,
Csontos Csaba,
Nemes Sándor,
Lvomszki Tamás,
a Nádasdy-emlékplakettet a
Szigetszentmiklósi Gazdák Vt. vehette át;
a Hubertus-kereszt bronz
fokozatát
Cseh János András,
Szendrei János,
Fajka József kapta.
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Kemenes Miklós
nyolcvanéves
Az ünnepi beszédeket követően, a hagyományokhoz
híven Hubertus-misére került sor. A rendezvény hivatalos részének befejezése után, a nap folyamán változatos
műsorok szórakoztatták a közönséget. Bemutatkozott
Törtel község, délben pedig „jó ebédhez szólt a nóta”,
Szeredy Krisztina énekelt. Volt történelmi vadászruha-bemutató, továbbá hastánc a férfi vendégek nagy
gyönyörűségére. Mindeközben a bográcsok és sütőlapok mesterei is szorgosan dolgoztak, készült a sok
finom étek. A bográcsok tartalmának volt egy igazi
különlegessége is: az egyikben szarvaspacal főtt. A bírálók szerint nagyon finomra sikerült.
Mihály János

Jó vadászatot!

Nem hiszi el Neki senki! Pedig annyi! Budapesten, 1934. október 10-én született,
tehát ebben az évben éppen nyolcvanesztendős. Fizikai és szellemi állapotát tekintve, tizenötöt bízvást letagadhatna, de nem
teszi, feltehetően azért, mert az így „megkurtított időbe” nem férne bele az általa
elvégzett, illetve megszerzett munka- és
élménymennyiség.
Ami a munkát illeti, évtizedeket – egészen pontosan ötven évet – szolgált rendőrként a közlekedésrendészet és a baleset-megelőzés területén, így emelkedett
– a munka melletti szorgalmas tanulással
– motoros közrendőrből ezredesi rangra,
és vált a testület „nagy öregjévé”. A pályája
valószínűleg példátlan, egyedi, hozzá még
hasonlót is nehezen találhatnánk. Nyugdíjasként sem pihen. Tudását, tapasztalatait
készséggel továbbadja, tagja az Országos
Baleset-megelőzési Bizottságnak, részt
vesz a fiatal rendőr-generációk oktatásában, és további tervek foglalkoztatják.
Fáradhatatlanul munkálkodik a vadászat területén is. Mert ifjúkora óta szenvedélyesen vadászik. A zsákmány és az
élmények gyűjtögetése mellett szorgalmas munkával
szolgálja a vadászat ügyét. Évtizedek óta tagja a megyei vadászszövetség elnökségének, sportvadász alelnöki
tisztséget visel a megyei vadászkamara megalakulásától
fogva annak elnökségében, és elnöke a Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaságnak.
Barátai – ifjak és idősebbek, akik koruktól függően
Mikikém, kedves Miklós, Miklós bátyám vagy Miki
bácsi néven szólítják – jól ismerik terveit is, amelyek
2017-ig szinte napra pontosan kidolgozottak. A terminus persze összefügg a vadgazdálkodási ciklus lejár2014/2

tával, illetve megújításával, de összefügg azzal is, hogy
legnagyobbik unokája – akit fiához hasonlóan gyógyíthatatlanul „beoltott” a vadászat lázával – akkortájt éri
el azt az életkort, amikor a tettek mezején is nagyapja
nyomdokaiba léphet. A későbbiekre vonatkozó tervek
már nem olyan részletesen kidolgozottak. „Majd megírom az élményeimet” – mondja.
Hát így legyen, kedves Miki bácsi! Nyolcvanadik
születésnapod alkalmából minden jót, erőt, egészséget,
boldogságot és további sok-sok boldog évet kívánunk,
hogy terveidet maradéktalanul megvalósíthasd!
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Gondolatok a magyar vadászati kultúra, etika
továbbfejlődéséről a XXI. században

Sokáig vívódtam magamban azon, hogy közzétegyem-e
gondolataimat a vadászati kultúra, etika továbbéléséről, a
hagyományainkat követő lehetőségeiről. Több mint fél évszázados múltra visszatekintő vadászati tapasztalataimat
összegezve, megkísérlem a magyar vadásztársadalom egységes gondolkodásának érdekében közzétenni sajátos egyéni
elgondolásaimat. Hangsúlyozom: magamat, elkötelezettségemet tekintve, a hihetetlenül gazdag hagyományokkal
telített vadásztársadalom szerkezetében és összetételében
egyszerű munkásnak tekintem. Amikor a Pest megyei „jubileumi” Vadászati Almanachot készítettük, közös véleményünket úgy fogalmaztuk meg, mint a jövőnek lényegét,
hogy egyik legfontosabb feladatunk „védeni a természetet,
annak állat- és növényvilágát mindama csodálatos élményekért, amelyekben a vadászokat részesítette”.
Tényként kell elfogadni, hogy az emberiség fejlődésének – ki tudja pontosan kijelenteni, hogy hány millió éves – kultúrtörténete egyidős a vadászati kultúrával.
Ennek a vadászati kultúra és etika fontos része, és az is
marad, mert az emberré válás nélkülözhetetlen alkotóeleme. Visszatekintve a vadászat kultúrtörténeti és embert
nevelő hatásainak tudományos elemzéseire, a tények elfogadásaként fogalmazódott meg bennem az ötlet – nem
minden „kétely” nélkül –, hogy hírlevelünkben megkísérelhetem gondolataim közreadását. Elhatározásom valóra
váltásához nagyban hozzájárultak az Országos Magyar
Vadászkamara 2014. október 10-én megtartott küldöttközgyűlésén elhangzottak.
„Gondolatébresztőként” – a teljesség igénye nélkül – a következőkből indultam ki: „az emberiség azért tudott minden
természeti, gazdasági, társadalmi fejlődés szintjén túljutni
és előrehaladni, mert óriási utat tett meg az előembertől
a XXI. századi gondolkodó, értelmes, alkotó emberré válásig. Elgondolásaim központi elemévé vált – eltekintve a
fejlődéstörténet hihetetlen gazdag hagyományainak s több
tudományág következtetéseinek megállapításaitól –, hogy a
XXI. század ellentmondásokkal és kihívásokkal teli időszakában a vadászati kultúra és etika „korhű” továbbfejlesztése
lehet a fejlődés kulcsa.
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A vadászati kultúra és etika továbbélése szempontjából
döntő kérdés, hogy meghatározó kihívásként kell szembenézni bizonyos világjelenségekkel: például a földgolyó népességének növekedésével, a tudományos technikai fejlődés
várható vívmányainak hatásával s nem utolsósorban a társadalmi, gazdasági változások következményeivel. Mindezek
a tényezők összességükben arra engednek következtetni,
hogy egyre többet kell elvenni a természettől, a természetes
környezettől, mert egyre több élelemre, energiára, továbbá
ezt előteremtő – ezért mind jobban fokozódó – „ipari” fejlesztésre van szükség. Felvetődik a gondolat: meg tudjuk-e
védeni a természetet, vagy egyáltalán lassítani tudjuk-e a
folyamatot? Hogyan reagál a biológiai sokféleség e veszélyeztető ártalmakra? Hogyan alakul a vadgazdálkodás, a
vadászat jövője?
Szűk pátriánknál, hazánknál tágabb értelemben, a Kárpát-medence „természetvilágának” áttekintésénél maradva,
leszögezhetjük: szerencsésnek mondható viszonyok között
ápolhatjuk, fejleszthetjük vadászati és etikai kultúránkat.
A vadásztársadalomnak gondolataim megvalósítása érdekében a vadgazdálkodás szakmaiságának megfelelő „rangra”
emelésével, az etikai normák szerinti vadászias viselkedésével mindebben jelentős szerepet kell vállalnia. Idetartozóan kiemelkedően fontos a jövőben a vadgazdálkodás és
vadászat céljainak, kultúrájának és etikájának elfogadtatása
a társadalom „nem vadászó” közvéleménye által.
Természeti kincseinket említve, átlagon felüli mennyiségű
„édesvízzel” rendelkezünk. Erdeink, jelenlegi mezőgazdasági
kultúránk még biztosítja az „optimális” vadeltartó képességet.
Tehát az „alapok” kedvező feltételeket nyújtanak a korszerű
vadgazdálkodáshoz, vadászathoz. Ugyanakkor egyre szembetűnőbb egy lényeges „ellentmondás” felerősödése, ami nem
más, mint az élőhelyek, a természet veszélyeztetettségének
növekedése. Az erdő mindenkié. Ez nem is képezheti vita
tárgyát. Viszont még szinte megoldatlan probléma, mely a
vadgazdálkodás és a vadászat ellen szól, a felelőtlen, korlátlan
erdőjárás, a növényzet, a természetes környezet rongálása.
A mezőgazdaságban a földtulajdonosok nem mindegyike
tűri el a vad jelenlétét – annak ellenére, hogy földterülete
Jó vadászatot!

a vadászterület része –, gátolja a vadgazdálkodást, a vadászatokat. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan természetesnek
tekinti a vadkárok megtérítését, a bérleti díj megfizetését a
vadászatra jogosult részéről.
A „hasznos” vad és a „dúvad” sokkal gyorsabban alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, mint a vadászatra jogosultak, a sportvadászok. A vadon élő állatok megjelenésével
immár olyan helyeken is lehet számolni, ahol jelenlétük
korábban nem volt tapasztalható; a vaddisznók tömeges
jelenléte nem ritka az alföldi tájakon, jelentős vadkárt és
apróvadban tett kárt okozva. Nem biztos, hogy a „szélsőséges”, nem egyensúlyi állapotra jellemző „dúvadirtáson”
nem kell-e változtatni. Jelentős annak a mezőgazdasági
termelői felfogásnak az elterjedése, amely „mérgezéssel”
irtja a kártevőket, egyúttal a vadászható apróvadfajok létét
is veszélyeztetve. Lehetne sorolni még az ártalmakat. Azt
gondolom, hogy emellett továbbra is számolni kell a gépjárműforgalom növekedésével, a közúthálózat fejlesztésével.
Ezek mind korunk „jellegzetes” változásának bizonyítékai.
Az elmúlt 25 év változásai gazdasági és társadalmi vonatkozásban egyaránt lehetővé teszik a teljes körű változtatást. Létrejött az Országos Magyar Vadászati Védegylet, majd 1997-ben az Országos Magyar Vadászkamara.
A vadgazdálkodást, vadászatot irányító szervezetek elősegítik a vadászati kultúra és etika érvényesülését, a XXI.
századra jellemző változásokhoz történő alkalmazkodást.
Ennek egyik sarkalatos tényezőjeként fontos előrelépés az
„alanyi” jogon történő vadásszá válás lehetősége. Az új vadászati törvény szellemiségében és gyakorlatában „deklarálta” a vadgazdálkodás és vadászat teljes körű átalakulását.
E szervezetek célja nem lehetett – és nem is lehet – más,
mint átvezetni az egész vadásztársadalmat a gyorsan változó viszonyok szabta „alkalmazkodás” útjára. Vagyis teljes
korszakváltás vette kezdetét.
Tudatosan, gondolatsorom befejezéséhez közeledve, megkísérlek összpontosítani a vadászok között felvetődő problémák és vélemények lényegére. Abból indultam ki, hogy a
változás folyamatában, a vadásztársadalom összetételében, a
vadász egyéni felfogásában, értékrendjében milyen különbözőségek tapasztalhatók. Gyakran elhangzik sok véleményben
a „bezzeg az én időmben, régen…” kezdetű nosztalgikus
kitétel. Ellenérzés mutatkozik az „alanyi” jogon lett új vadászok elfogadásával szemben, és sorolhatnám tovább. Kevés
vélemény ítéli meg optimista felfogással a „jövőképet”. Tudomásul kell venni, hogy új feltételek között erősödhet tovább
a vadászkultúránk, és amit kiemelkedően fontosnak tartok,
továbbra sem szabad feladni az írott és íratlan hagyomány2014/2

ként őrzött etikai vadásznormáink betartásáért folytatott
küzdelmet. A magyar vadászati hagyományok „gazdagsága”
támpontul szolgálhat a változások elfogadásához.
Visszatekintve a közeli múltra, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (a továbbiakban: védegylet) és az Országos
Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: kamara) együttműködésében és kezdeményezésére számos olyan jogi szabályozás történt, amely előremutatóan, „törvényileg” valóra
váltotta a vadásztársadalom több évtizedes álmát. Gondoljunk csak a „fegyvertörvény” rendelkezéseire! Természetes,
hogy számtalan „nyitott” kérdés megoldása még várat magára. Kiemelést kíván, hogy várhatóan 2017-ben sor kerül
a vadászati törvény módosítására. Ez elgondolásaim szerint
kihat a magyar vadászati örökség megváltozott viszonyok
között való, további gazdagítására.
Lehetne a gondolatsorozatomat úgy is lezárni, hogy javasoljam mindenki számára az „etikai kódexünkben” leírtak
tanulmányozását. Ez valóban vadásztársaim „élő” feladatai
közé tartozik. Tovább szeretném gondolatébresztő mondataimmal befolyásolni elsősorban a fővárosi és Pest megyei
vadásztársadalom jövőképről alkotott véleményének alakítását, „optimista” megközelítéssel. Ne vegyék naivitásnak:
bízhatunk abban, hogy a vadásztársadalmat foglalkoztató
vitás kérdések, problémák megoldásához vadászati kultúránk,
etikánk követése vezet el. Természetes velejárója ennek a
„feltételek” állandó változásaihoz való igazodás. Rohamosan átalakuló világunkban a vadászok anyagi helyzete meghatározó tényező. A leírtak „következtetéseit” tömörítve, a
következőkben látom a vadászok gondolkodásában meglévő
„anomáliák” feloldásához vezető út feladatait:
– Nehézségekbe ütközik, de el kell fogadni a társadalmi,
gazdasági változások hatásainak következményeit (a vadászok felfogását nagymértékben befolyásolja egyéni gazdasági
állapotuk, ehhez igazítják megnyilvánulásaikat).
– Minden vadásznak elsődlegesnek kell tekintenie a természet, a környezet, az élőhelyek, a vad védelmét (például:
partnernek kell lennie az ebben munkálkodó szervezetek
tagságával – természetvédőkkel, földtulajdonosokkal, civil
szervezetekkel, állatvédőkkel – való „optimális” viszonyok
kialakításában).
– Minden vadásznak alapvető kötelessége kell, hogy legyen a vadászati kultúra, a hagyományok ápolása, az etikai
normák embert formáló szerepének hangsúlyozott megjelenítésével (kerüljön előtérbe a vad és a vadászati élmény
megbecsülése, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy
mivel lecsökken a vadászatra fordítható idő, előtérbe kerül
a gyors eredmények hajszolása).
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– Tudomásul kell venni, hogy a tudományos technikai
fejlődés előre nem prognosztizálható mértékben kedvezőtlenül befolyásolja az élővilág, a növényzet, egyszóval a
természet védelmét. Világszerte kezdik felismerni a természetvédelem fontosságát, az ártalmak ellensúlyozására
állami intézkedések, beruházások születnek. A természet
védelmében a vadászok sokat tehetnek, és kell is tenniük.
– Minden vadásznak, a tisztségviselőknek, a „vadászküldötteknek” napi feladata kell, hogy legyen a fentiekkel
összefüggő információk továbbítása a vadászok és a társadalom felé. A természetvédelem, a vadgazdálkodás, a vadászat feladatainak továbbítása következetes munkát kíván.

Gondolataim megegyeznek a védegylet és a kamara célkitűzéseivel. Írásom, mint említettem, gondolatébresztő. Nem
tartalmaz reagálást minden összefüggésre. Talán sikerül a
vadászati kultúra, az etikai normák „gondolatébresztő”, átvezető szerepét előrevetíteni. A XXI. század vadászát tudományosan minősíthetem HOMO JAGDICUS-nak, aki
felvértezett ismereteivel képes – az összes gátló tényező
megléte mellett – a változó korhoz igazodva vadászszenvedélyének hódolni. És tisztelni egymást!
Kemenes Miklós

Vadásztábor
Az idei évben is sikeresen megrendeztük hagyományos nyári
vadásztáborainkat. Az első tábor 2014. 07. 14–20-áig tartott
(Herman Ottó Vadásztábor), a második 2014. 07. 28. –08.
03-áig (Nemeskéri Kiss Géza Vadásztábor). A két táborban összesen 64 gyermek vett részt.
Hagyományainkat követve, ismét megtartottuk a tábor
gerincét képező szakmai programokat, ezért a gyerekek
sokat hallottak és tanultak a vadászati kultúráról, vadászható vadfajainkról, a vadászati módokról, az állathangok
utánzásáról, az őzhívás fortélyairól, a vadászkürtjelekről, a
vadászkutyákról, a fegyverismeretről, az erdő- és természetismeretről, kisragadozóinkról, ragadozó madarainkról és arról
is, hogyan és kiből lehet jó vadász. Kis csoportokban vadlesekre jártunk, kirándultunk a Gyadai-tanösvényen, éjszakai túráztunk, íjásztunk, solymásztunk, vérebbel vaddisznót
„utánkerestünk”, méhészkedtünk, és vadászati emlékhelyeket
koszorúztunk meg. Első táborunk gyerekeivel Kittenberger
Kálmán Rózsakunyhójánál jártunk, második alkalommal
pedig a Nadler Herbert-kunyhó emlékhelyére látogattunk
el. Ezekre a helyekre külön busszal tudtunk eljutni. Mindkét
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megemlékezéshez id. Kemenes Miklós úr segítségét kértük,
illetve az alkalom ünnepélyes mivoltát a gyerekek kórusának énekhangja is megadta, akik pár nap alatt itt tanulták
meg együtt énekelni a Vadászhimnuszt. Ezeken a szakmai
programokon kívül sport és kézműves-foglalkozások, versenyek, vetélkedők is szerepeltek a táborlakók napirendjében.
Minden résztvevőnek készíttettünk emléklapot, érdemeik
szerint okleveleket, vadászsapkát, melyen az OMVK Pest
megyei logója is szerepel a tábori logó mellett. Ezenkívül
a gyerekek megkapták az Önöktől ajándékba kapott emlékkönyveket is, továbbá az apróbb bicskák, elemlámpák
és ajándéktárgyak mellé a Dénes Natur Műhely vadászati
témájú könyveiből is jutott a legérdeklődőbbeknek.
Utolsó napon írásos véleményt kértünk a gyerekektől
„Tábori élményeim” címmel. Ebből kiderült, hogy melyik
programok tetszettek nekik a legjobban. Mindenki nagyon
jól érezte magát, jól összebarátkoztak, sokat tanultak a vadászatról, és sokan ígérték a következő évi jelentkezésüket is.
ifj. Kemenes Miklós

Jó vadászatot!

Vadászkutyás hírek
A Pest megyei kynológai szakbizottság két helyszínre hirdetett meg apróvadas vadászkutya-alkalmassági
vizsgát (VAV vizsgát) 2014 augusztusában. A Dél-Pest
megyei régióba (Kocsérra) meghirdetett vizsga érdeklődés hiányában elmaradt; a Budapest melletti helyszínre,
Szadára meghirdetett vizsgán négy kutyát vezettek fel.
Három kutya eredményesen teljesítette az apróvadas
VAV vizsgát, vagyis azt a minimumot, amit egy fácán-,
mezeinyúl- vagy récevadászaton egy vizslától vagy retrievertől elvárhatunk.
A kutyáknak és vezetőjüknek a vizsgán és egyáltalán
az apróvadvadászatokon nyújtott gyenge teljesítménye
mögött a megfelelő tréning és a kutyavezető ismeretanyagának a hiánya áll. Ezen próbál segíteni a bizottság jövő évre tervezett tanfolyama.

A vérebek részére előírt utánkereséses vadászkutya-alkalmassági vizsgát 2014 augusztusának végén, Galga
mácsán rendezték meg. A vizsgán felvezetett három
véreb kiválóan teljesítette a vizsga követelményeit.
A VAV vizsgára felkészítő tanfolyamokról, a jövő
évre tervezett vizsgaidőpontokról, valamint a vadászkutyás programokról az érdeklődők továbbra is a www.
omvkpest.hu honlap gyorskereső menüpontjában találnak híreket.
Ezúton is köszönjük a vizsga helyszínét szolgáltató
Csíkvölgyi Wass Albert Vadásztársaságnak, a Kocséri
Vadásztársaságnak és a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői
Erdészetének a segítségét.
Török Zsolt
a kynológiai szakbizottság elnöke

Tisztelt Vadásztársak!

Tudják Önök, hogy a legnagyobb vadászlétszámú megye
milyen hihetetlen gazdag vadászattörténeti emlékhelyekben, a vadászati kultúrához kötődő helyszínekben? Hogy
honfoglaló őseink Csepel-szigeti vagy a Pilis és a Börzsöny
hegyei közötti megtelepedésével folyamatos a megye vadászati élete, gyarapszik vadászati kultúrája? Hogy a szerencsés utókor a mai napig megcsodálhatja a vadászathoz
köthető építészeti emlékeinket, műalkotásokban gyönyörködhet, írott emlékeink tárházából gazdagon meríthet?
Sokan vagyunk, akiknek a vadászat gyakorlása mellett
fontos az értékek megőrzése, védelme, a hagyományok
tisztelete és mindennek büszke továbbadása a következő generációnak.
A Pest megyei kamara vadászati hagyományokat ápoló
és propagandabizottsága szeretné, ha a jövőben minél töb2014/2

ben csatlakoznának a megyei vadászati kulturális rendezvényekhez, ha évről évre egyre több vadász venne részt a
bizottság és más társszervezetek által létrehozott programokon.
Szeretnénk a megyében is meghonosítani egy Vadászati
Klubest-programot, melyet negyedévenként szerveznénk
meg, vadászattörténeti, kulturális és természetesen szakmai témákkal megtöltve. Ennek első rendezvényét 2014.
november végére tervezzük.
A pontos programot, valamint terveinket a kamara honlapján www.omvkpest.hu olvashatják.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bíró Gabriella
bizottsági elnök
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Szabó György
agancsfaragó

Vadászbútorok,
lakberendezés,
trófeaalátétek,
ajándéktárgyak,
míves famunkák
Klapper Faszobrászat
(http://klapper.hu)
csorgo.tamas@klapper.hu
+36 (30) 944-6099

2120 Dunakeszi, Benedek Elek u. 6/a.
+36 (27) 347 042; +36 (20) 590 4314
csontfarago@email.hu

Hubertus Vadásziskola
A tanfolyam elvégzése mindenki számára kötelező, aki vadászvizsgát kíván tenni. Ha nem akar
csalódni, válassza a megbízható, sok száz hallgatót
az Állami Vadászvizsgán 90-95%-os sikerességgel
átsegítő HUBERTUS Vadásziskolát!
Tanfolyamunkon több évtizedes oktatási
gyakorlattal rendelkező előadók, neves szakemberek (a tananyag szerzői) segítik a résztvevők
fölkészülését. A 100 órás program elméleti
részét péntek délután és szombatonként tartjuk
Gödöllőn (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 28.), saját jól
fölszerelt oktatótermünkben. Az összes óraszám
közel harmadát a gyakorlati ismeretek és
készségek elsajátításával a lőtéren és a
vadászterületen töltik a hallgatók, nagy
tapasztalattal rendelkező szakemberek
vezetésével. Ekkor sajátíthatják el a biztonságos

fegyverkezelés alapjait és ismerkedhetnek meg
(többek között) a vadászat módszereivel.
A hallgatóink kedvezményes áron vásárolhatják meg a felkészüléshez szükséges valamennyi
tananyagot. A HUBERTUS Vadásziskolában tanuló
hölgyek – külön kedvezményként – ajándékként
kapják meg a tankönyveket (Vadásziskola, „Amit a
fegyverismereti vizsgán tudni kell”)!
A vadásztanfolyamok szervezése NÉBIH engedélyhez kötött tevékenység. Ezt a jogosítványt
a HUBERTUS Kft. az elsők között szerezte meg.
A tanfolyamszervezésre jogosult szervezetek
névsorát ellenőrizheti a NÉBIH honlapján!

Megvásárolható könyvek
• Vadásziskola
• A vadászvizsga írásbeli tesztkérdései
és képanyaga
• Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell
• Dél-Afrika nagyvadjai
• Mezei nyúl
• A Duna-delta könyve
• Vadászatszervezés, vadászetika

6990 Ft
2500 Ft
2490 Ft
490 Ft
990 Ft
1490 Ft
3900 Ft

Mezőőri tanfolyamot évente többször szervezünk. A tanfolyamainkkal kapcsolatos további
fontos információkat találhat a honlapjainkon!

Érdeklődés, jelentkezés: hUBertUs kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 28. (Gubritzky Mária)
Tel: (+36) 28-610-975, (+36) 30-228-42-81
fax: (+36) 28-610-980 • e-mail: hubertus@hubertus.com

www.hubertus.com
www.hubertusvadasziskola.hu

Hirdetési rovatunkba várjuk cégek, vállalkozások térítéses hirdetéseit. Apróhirdetés rovatunkban
a vadászkamara tagjai térítésmentesen hirdethetnek (fegyver, vadászkutya, vadászati lehetõség stb.)!
Főszerkesztő: Nagy István • A szerkesztőség tagjai: Guzsik Alfréd, Kemenes Miklós, Rácz Gábor,
Rózsa Róbert • Nyelvi lektor: Gellér Tibor • Címlapfotó: Réti Zoltán • Megjelent 11 300 példányban
Nyomás: Elektroproduct Nyomdaipari Kft. • Szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 34.
Tel: (06-1) 311-9608; e-mail: omvkpest@t-online.hu
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Gímszarvas szobor
a Börzsöny lábánál

Jó vadászatot!

A gímszarvas ősi és mély jelentéstartalommal bíró jelkép a magyarság számára,
egész történelmünket végigkísérő szimbólum. A szarvas az örök megújulás és az újjászületés jelképe, az Idő szekerét húzó bölcs állat, a kígyó ősi ellensége, a téli égboltot
uraló csillagkép és minden magyar számára a népünket az új haza földjére vezető
titokzatos vad.
A Kismaroson felállított életnagyságú bronz gímszarvasszobor erre emlékezteti
a település lakóit és a településre látogatókat. A szobor felállításának ötlete jó egy
évtizeddel ezelőttre nyúlik vissza. A szobor költségeit a települési önkormányzat pályázati pénzből és adományokból fedezte. Ehhez az OMVK Fővárosi és Pest Megyei
Területi Szervezete is hozzájárult.
Horváth István szobrászművész alkotását szeptember 27-én Kismaros akkori polgármestere, Poldauf Gábor avatta fel.
A szobor a királyréti erdei kisvasút végállomásánál emlékeztet minden arra járót
az itt élőknek természettel és az erdővel való szoros kapcsolatára.

Boldog karácsonyt és eredményekben
gazdag boldog új évet kívánunk!

Fotó: Réti Zoltán

JÓ VADÁSZATOT!

