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Vadászjegyek érvényesítése

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete a vadászjegyek 2020/2021-es vadászati idény-
re történő érvényesítése kapcsán az alábbiakról értesíti a vadásztársakat:

 Csoportos érvényesítésre – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – továbbra is előre kijelölt időpontot 
biztosítunk a vadászatra jogosultak (Vt.-k, erdőgazdaságok) részére, amelyről – az időpont megjelölé-
sével, postai úton – értesítjük az érdekelteket. Az egyénileg történő érvényesítést 2020. január 13-tól 

(hétfő) kezdjük meg.

Az iroda
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 34. (bejárat a Garibaldi utcából) 

2018. december 20-tó1 2019. január 2-ig zárva lesz.

Január-február folyamán minden munkanapon:
hétfőtől csütörtökig: 8,30-tól 16,00 óráig;    ebédidő: 12-13 óráig

                                              pénteken: 8,30-tól 12,00 óráig 
várjuk a vadászokat.

Márciustól a nyitvatartási idő visszaáll a szokott rendre (hétfő, szerda és péntek).
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Az Országos Magyar Vadászkamara (a további-
akban: Vadászkamara) Elnöksége döntött arról, 
hogy a vadászjegyek formai megjelenése kapcsán 
áttér a régóta igényként megfogalmazott, szemé-
lyi okmányok méretével és kialakításával azonos 
vadászjegyre, az úgynevezett „plasztik” kártyákra, 
valamint lehetővé teszi a vadászjegyek sorban állás 
nélküli, otthonról történő online kiváltási lehe-
tőségét. Döntés született arról is, hogy a magyar 
vadászoknak nem kerülhet többletdíjba, költségbe 
a kártyák kiállítása és legyártása, azokat a Vadász-
kamara költségvetéséből kell finanszírozni. 

Fentiek miatt a Vadászkamara ügyviteli és 
tagnyilvántartó szoftverét szükséges volt 2020. 
évre vonatkozóan lecserélni. A szoftver megújí-
tására, valamint arra tekintettel, hogy a jövő év 
folyamán (várhatóan 2020. utolsó hónapjaiban) 
zökkenőmentesen és díjmentesen cserélhetők le-
gyenek a vadászjegyek, minden vadásznak adatot 
szükséges egyeztetnie a Vadászkamara illetékes 
Területi Szervezeténél. Annak érdekében, hogy 
az adategyeztetés a legkevesebb utánajárással meg-
valósítható legyen, ezt a munkát a vadászjegyek 
évenként esedékes érvényesítéséhez igazította a 
Vadászkamara azért, hogy elegendő legyen egy-
szer felkeresni az illetékes Területi Szervezetet.

A vadászjegyek 2020. január 1-től esedékes ér-
vényesítésénél (váltásánál) tehát arra kell figye-
lemmel lenni, hogy a Vadászkamara honlapján, a 
www.omvk.hu oldalon 2020. január 1-től közzé-
tett adategyeztetési lapot kinyomtatva és kitöltve, 
aláírva hozza magával a vadász. Ha ezt nem teszi, 
úgy a Területi Szervezetnél a vadászjegy érvénye-
sítés során természetesen a saját vadászjegyével 
kapcsolatban  kitöltheti és aláírhatja az adategyez-
tetési lapot. Megbízott személyen keresztüli jegy-
váltásnál arra kell figyelemmel lenni, hogy a hon-
lapról a két tanúval ellátott formanyomtatványt 
kell kinyomtatni és a tanúk adataival és aláírásával 
együtt kell a Területi Szervezetnek átadni.

Ezt követően a vadászjegyváltás a szokásos mó-
don zajlik, még papír alapú vadászjegy érvényesí-

tésével zárul. A 2020. év folyamán a jogszabályi 
változások és a gyártási munkálatok figyelembe-
vételével a papír alapú vadászjegyek cseréjére is sor 
kerül, valamint az ütemezés szerint 2021. évtől 
kezdődően lehetőség lesz a vadászjegyek otthonról 
történő, online érvényesítésére is.

Vadászjegyváltással kapcsolatos 
fontos tudnivalók:

Vadászjegyváltás 2020/21. vadászati évre:

• 2020. január 2-től 
• adategyeztetési lap leadása (megbízott sze-

mély esetén tanúkkal!)
• biztosítás kötése esetén nyilatkozatok leadása
• hagyományos papír alapú vadászjegy érvé-

nyesítése

Az új típusú vadászjegyek kiadása („palsztik” 
kártya), régiek cseréje:

• 2020. december 31-ig
• a vadásznak ezzel további teendője nincs, az 

adategyeztetés alapján postázzuk a vadász-
jegyet

• az ezzel járó költségeket a Vadászkamara fi-
nanszírozza

Online vadászjegyváltás lehetősége:

• 2021. január 1-től

Kérjük a kedves Vadásztársak szíves megértését és 
türelmét, valamint hogy lehetőség szerint előre  szá-
mítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitöltött 
adategyeztetési lappal érkezzenek, ezzel gyorsítják a 
munkát és jelentősen csökkentik a várakozási időt. 
A vadászjegyváltás időszakáig és annak időtartama 
alatt Vadásztársaink a www.omvk.hu honlapon és 
Területi Szervezeteinken keresztül folyamatosan 
tájékozódhatnak a vadászjegyváltás menetéről.

Az Országos Magyar Vadászkamara tájékoztatója
(Tudnivalók a 2020/21. évre vonatkozó vadászjegy váltással kapcsolatban)



4 5Jó Vadászatot! 2019/2

Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi 
és Pest megyei Területi Szervezetének, valamint 
a Pest megyei Vadgazdálkodók Szövetségének 
tisztségviselői (elnöksége, bizottságai) a szokásos 
gyakorlatnak megfelelően együtt adnak számot a 
vadgazdálkodók és a vadászok küldötteinek. 

Kapcsolattartás

A megyei vadászati hatósággal rendszeres és ki-
váló szakmai együttműködésben dolgozunk. A 
megyei állategészségügyi hatósággal szintén napi 
kapcsolatban vagyunk Az állategészségügynek és 
a vadgazdálkodásnak egyaránt komoly kihívást 
jelent az ASP. A hatóság munkatársai segítőkészen 
és rugalmasan állnak a probléma megoldásához, 
amit ezúttal is köszönünk. A BRFK-val és a Pest 
megyei RFK-val szoros az együttműködésünk, 
és kiemelkedően jó a kapcsolat a Váci „Kapitány-
sággal”.

Közfeladatok

Tovább növekedett a megyei szervezetnél regiszt-
rált vadászok száma.  A 2018. évre 11.679 vadász 
részére állítottuk ki, illetve érvényesítettük az ál-
lami vadászjegyet. A tagdíjat 10.299 vadász fizette 
be (mint ismeretes, a 70 év feletti vadászok tag-
díjmentességet élveznek). A vadász-, felelősség- és 
balesetbiztosítást továbbra is a Groupama Garan-
cia Biztosítóval kötött szerződés alapján kínáljuk 
a vadászoknak. Új kihívást jelentett a külföldi 
vadászok vadászati engedélyének kiadása, amely 
zökkenőmentes napi feladattá vált. Az év folyamán 
1.768 (1 hónaposra számított) engedélyt adtunk ki 
külföldi vadászok részére. Az élelmiszerbiztonsá-
got (és egyben az illegális vadszállítások megaka-

dályozását) szolgáló vadkísérő-jegyeket, valamint 
apróvad gyűjtő-igazolásokat közvetítőként bocsát-
juk a vadászatra jogosultak rendelkezésére. A fő-
városi és Pest megyei kamarai szervezetnél 2018-
ban összesen 177 jelölt tett eredményes vizsgát. 
(A vizsgákra egyébként – bukás miatt pótvizsgára 
utasítottakkal együtt – 218 fő jelent meg. Pest me-
gyében a vizsgázók száma meredeken csökken. A 
vadászjegyek kiváltásakor látszik, hogy számosan 
más megyében tesznek vizsgát.

A 2018. évben 36 fő tett íjász és 4 fő solymász 
kiegészítő vizsgát.

A megye által szervezett vadhúsvizsgáló tan-
folyamra 27 fő jelentkezett és tett eredményes 
vizsgát. 

Szervezeti rend

A megyei kamara és a vadászszövetség elnöksége 
– az alapszabály előírásainak is megfelelve – rendre 
megtartotta közös elnökségi üléseit (4 alkalom-
mal). Ezek mellett bizottsági ülések és megbe-
szélések sorozata tartotta naprakész állapotban 
a feladatokat. A vezetőségi üléseken a felügyelő 
bizottsági elnökök rendszeresen részt vettek. 
Az Agrárminisztérium Közbeszerzési, Perkép-
viseleti és Projektirányítási Főosztálya az 1997. 
évi XLVI. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján no-
vember hónapban törvényességi vizsgálatot tartott 
a megyei kamaránál. A vizsgálat összegző meg-
állapítása: 
„…a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, 
hogy az Országos Magyar Vadászkamara Fővá-
ros és Pest Megyei Területi Szervezete jogsze-
rűen működik és ellátja azokat az igazgatási és 
koordinatív feladatokat, amelyeket a jogszabály a 
hatáskörébe utal.”

Beszámoló
az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezete

2018. évi tevékenységéről

– kivonat –

    
Érdekképviselet, érdekérvényesítés 

Az elmúlt év legfontosabb feladata az új (20 éves) 
vadászati ciklusra való felkészülés keretében a 
vadgazdálkodók és vadászok érdekeinek képvi-
selete. Jövőbeli feladatként a vadászatra jogosul-
tak érdekeire tekintettel továbbra is szükségesnek 
tartjuk a zárt téren tartott vad, valamint a lakott 
területen megjelenő vad kezelésével kapcsolatos 
eljárásnak a vadászati törvénytől való elkülönített 
szabályozását. 

A szövetség az egyesületek (vadásztársaságok) 
működési környezetét meghatározó civil törvény, 
illetve a Polgári Törvénykönyv előírásaira tekin-
tettel folytatta a tagszervezetek tájékoztatását is a 
jogkövető magatartás elősegítése érdekében. 

Tájékoztatás, propaganda

A vadászok tájékoztatása szempontjából, valamint 
a vadászat elfogadtatása tekintetében is fontos sze-
repet tölt be az évente két alkalommal kiküldött Jó 
vadászatot című hírlevél. A vadászévkönyvet most 
is a vadászjegyek érvényesítése alkalmával adtuk át 
a kamarai tagoknak. Továbbra is működik honla-
punk (omvkpest.hu). 

A megyei szintű rendezvényekhez képest több 
érdeklődőt vonzanak – a vadászat „jó hírét” ter-
jesztő – helyi, regionális vadásznapok, amelyeket 
az elmúlt évben is támogattunk. Ilyen rendezvé-
nyekre 2018-ban is öt helyszínen került sor.

Támogattuk az „utánpótlás” oktatása érdeké-
ben a katalinpusztai „Négy Évszak” gyermektá-
borokat, továbbá a szigetszentmiklósi állatpark 
rendezvényét is.

Hivatásos vadászok

A kötelező éves továbbképzést 2018-ban Bugyin 
a Forster Vadászkastélyban tartottuk meg, a vad-
kár térítésekre vonatkozó szabályokra, valamint 
az ASP problémáira koncentráltan.

A hagyományoknak megfelelően a Galgamá-
csai Lőtéren tartottuk a hivatásos vadászok Pest 
megyei versenyét. Az országos szakmai verseny 
ez évben Pest megyében volt, amelynek a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete adott helyszínt.

Vadgazdálkodási Alap

A 2017-ben meghirdetett Vadgazdálkodási Alapra 
– a 2018-as vadgazdálkodási évre – Pest megyében 
összesen 87 pályázat érkezett, (ebből 4 db konzor-
ciumi pályázat, 33 db elemi pályázatot magában 
foglalva). A szigorú bírálat után 64 pályázatot fo-
gadtak el, majd sor került a támogatási szerződés 
megkötésére a vadászatra jogosultakkal. Nyertes 
vadászatra jogosultjaink összesen 42 371 972 Ft 
támogatásban részesültek. A nyertes pályázatok 
ellenőrzése folyamatosan történik a Felügyelő Bi-
zottság elnökének részvételével.

A „gyermekbetegségeket” felismerve a 2018. évi 
pályázati kiírás némiképp változott. Megyénkből 
a 2018 évben 27 vadászatra jogosult 60 pályáza-
tot nyújtott be. A kért összeg 36.687 ezer forint, 
amelyhez 18.400 ezer forint önerőt biztosítanak.

P

Az OMVK fővárosi és Pest megyei területi 
szervezetének

pénzügyi beszámolója
Az elmúlt év tényleges folyamatai, a költségvetés 
végrehajtásának számai igazolták előzetes feltéte-
lezéseink megalapozottságát. Vadászlétszámunk 
nem csökkent, az új vizsgázók száma mérséklő-
dött, bevételeink ennek következtében a tervezett 
körüliek, míg kiadásaink – erőteljesen takarékos 
gazdálkodás mellett – elmaradtak a tervezettől. A 
költségvetési tartalék felhasználására így nem volt 
szükség. Pénzügyileg az is javította pozíciónkat, 
hogy az iroda felújítását halasztottuk, állaga így 
tovább romlott, az előirányzott összeg azonban 
teljes egészében megmaradt. A tényleges összbe-
vétel 2018-ban közel 95 millió forint, a költségek, 
ráfordítások összege 83 millió forint volt.

Bevételek:

A vadászjegy illetékéből származó bevétel 58,3 
millió forint, tagdíjból 18,5 millió forint volt. A 
vadászjegyet váltók száma 2017-ben 11 658 fő 
volt. Külföldiek vadászati engedélyéből 6,1 millió 
forint volt a bevétel. A vadászvizsgák iránti érdek-
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lődés csökkent a megyében, a vizsgadíjakból szár-
mazó bevétel 6,3 millió forint volt, ami 800 ezer 
forinttal elmaradt a tervtől.

Rendkívüli bevételként összesen 2,2 millió fo-
rint bevétel realizálódott. Ebből 1,1 millió forint a 
kamara autójának (Nissan Pathfinder) eladásából, 
ugyancsak 1,1 millió forint gyermekprogramok 
támogatásához elnyert kamarai támogatásból 
adódott.

Kiadások:

Az anyagköltség, az iroda-, valamint a gépjár-
mű-fenntartás összes költsége 2018. évben – 2 mil-
lió forintos megtakarítással – 6,8 millió forint volt. 

A bankköltség, biztosítási díjak, számviteli és 
postai szolgáltatások költségei a tervezettel azo-
nosan 7,7 millió forintot tettek ki.

Propaganda-feladatokra a tervezettel azonosan, 
11 millió forintot fordítottunk. Ebből a „Jó vadá-
szatot” című hírlevél kiadása 9,6 millió forintot 
igényelt. 

A vadászvizsgák lebonyolítása 5 millió, rendez-
vények (közgyűlés) és szakbizottsági feladatok 0,8 
millió forint költségfelhasználással jártak.

Bérek, tiszteletdíjak kifizetésére, egyéb személyi 
költségekre, megbízási díjakra, valamint a kapcso-
lódó társadalombiztosítási kötelezettségek teljesí-
tésére a tényleges költségfelhasználás 50,6 millió 
forint volt, 2,5 millió forinttal kisebb a tervezettnél. 

Pozíciónk

Pénzbeli megtakarításaink az év végén 37 millió 
Ft-ot tettek ki, amelyben az anyagjellegű és szemé-
lyi jellegű ráfordításokat egyaránt érintő szigorúan 
takarékos gazdálkodás eredménye fejeződik ki.

Javaslat a 2019. évi költségvetésre

A vadászjegyek érvényesítésének díja 20.000 fo-
rintra emelkedett, a növekmény azonban nem 
marad szervezetünknél. Az OMVK központ és 
a megye közötti forrásmegosztás következtében 
vadászjegyenként továbbra is csak az eddigi 5.000 
forint marad nálunk, a bevétel 75%-a az országos 
szervezethez kerül. (Pest megye e tekintetben uni-
kum, a többi megye a vadászjegy bevétel 50%-ával 

„adózik”). Érdemi hatással bír ugyanakkor, hogy 
az országos küldöttértekezlet döntése szerint a 
tagdíjakból származó bevétel teljes összege a me-
gyénél marad. Így:

Bevételek:
A vadászjegyek díjbevételéből 58 millió forint, 
tagdíjból 44 millió forint a tervezett bevétel. A 
vadászok – vadászjegyet váltók – száma várhatóan 
a tavalyihoz hasonlóan 11.600 körül alakul, a tag-
díjfizetők száma várhatóan 10.000 fő. A vadász-
vizsgák iránti csökkenő érdeklődésre tekintettel a 
vizsgadíjakból 6 millió forint bevétel tervezhető. 

Külföldiek vadászati engedélyéből 70% közpon-
tosítás és 2.000 db engedély kiváltása figyelembe 
vételével 6 millió forint, biztosítási jutalékból 2,1 
millió, egyéb tételekből 0,5 millió forint bevétel 
keletkezhet. 

Kiadások:

A felhasznált anyagok (papír, irodaszer, festék stb) 
költsége, a kamarai gépjármű fenntartása, az iroda 
rezsije (a takarítás költségét is ide értve) a 2019. 
évben összesen 9,5 millió forint lehet. 

A bankköltség és biztosítási díj 2,2 millió, a 
számviteli szolgáltatás (könyvelés) 4 millió, a pos-
tai szolgáltatások (telefon, internet, posta) költsé-
gei 2,5 millió forint, az együttes előirányzat 8,7 
millió forint.

Vadásznapok támogatására 2 millió forintot, 
hírlevelünk megjelentetésére 10 millió forintot 
vettünk számításba. A hivatásos vadászok tovább-
képzésének, a küldöttközgyűlés megrendezésének 
költségeire 1 millió, szakbizottsági feladatokra 2,5 
millió forintot fordítunk.

A vadászvizsgák lebonyolítására – a csökkenő 
létszámmal nem mérséklődő fix költségek miatt – 
5 millió forintot kell figyelembe venni. 

Személyi költségekre 6%-os növekedést vettünk 
számításba. Erre tekintettel a bérkifizetés éves 
bruttó (közterhekkel együttes) előirányzata 42,2 
millió forint, tiszteletdíjakra 10 millió, egyéb sze-
mélyi költségekre 1,3 millió forintos keret nyert 
megállapítást. 

A kiadások – nem várt hatások miatti – esetleges 
túllépése fedezetére az összkiadás mintegy 5%-át 
kitevő 5 millió forint tartalékkal számolunk. 

OMVK Pest megye 
Költségvetési tételek 

(adatok 1000 forintban)

2018 2019
terv tény eltérés terv

Nyitó pénzkészlet 31350 37056
Saját bevételek
Vadászjegy
Vadászati engedély
Tagdíj
Biztosítási jutalék
Igazg. szolg. díj
Vadászvizsga
Kamat
Könyv, kazetta, reklám
Szakbizottsági bev.
Egyéb bevétel
Egyéb támogatás
Rendkiv. bev.

58000
6000

18630
2100

500
7200

50
200
200
350

58290
6088

18531
2196

390
6351

30
287

 
465

1150
1100

290
88

-99
96

-110
-849

-20
87

-200
115

1150
1100

58000
6000

44000
2100

250
6000

50
200

Saját bevételek összesen 93230 94878 1648 116600
Átfutó bevételek 106370 107920 199300
Bevételek mindösszesen 199600 202798 315900
Saját kiadások és költségek
Anyagköltség
Rezsi költség
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
Kerekítés
Kiadások tartaléka

2000
2500
3000
2000

600
9000
1000
1000
1600

500
1000
6000
1800
3700
2200

53200
700

 
3500

1035
2612
1777
1500

727
9627

212
143

1540
99

424
4979
2069
3640
2041

50081
751

-1

-965
112

-1223
-500
127
627

-788
-857

-60
-401
-576

-1021
269
-60

-159
-3119

51
-1

-3500

1800
2900
2500
2000
1000

10000
600
500

1700
200

2500
5000
2200
4000
2500

53500
1800

 
5000

Saját költségek összesen 95300 83256 -12044 99700
Átfutó költségek 106370 107920 199300
Költségek mindösszesen 201670 191176 299000

Tárgyévi gazdálkodási eredm.
Állóeszk ért.vált., felújítás(+/-)
Követelések és kötelezettségek

-2070
10700

-11000

11622
5288
-628

16900
0

-8000
Záró pénzkészlet 7580 37056 45956



8 9Jó Vadászatot! 2019/2

Fo
tó

: U
ta

ss
y 

G
yö

rg
y

OMVK Pest megyei Szervezet, 2018. évi mérleg  (adatok 1000 forintban)
Eszközök

Megnevezés Előző év Tárgyév

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

12 830
739

12 091
 

31 350
 
 

16 041
15 309

18 118
215

17 903
 

37 055
 
 

16 071
20 984

Eszközök összesen 44 180 55 173
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

32 220
 

18 041
 
 

14 179

 
11 960

 
 

11 960

43 841

32 220

11 621

11 332

11 332

Források összesen 44 180 55 137

OMVK Pest megyei Szervezete 2018. évi 
EREDMÉNY-ELSZÁMOLÁS (adatok 1000 forintban)

Alaptevékenység Összesen

előző év helyesbítés tárgy  év előző év helyesbítés tárgy  év

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját telj. értéke

3. Egyéb bevételek 100 161 94 847 100 161 94 847

ebből :

tagdíj 18 572 18 531 18 572 18 531

alapítótól kapott befizetés

támogatások

4. Pénzügyi műveletek  
bevétele 144 31 144 31

A. Összes bevétel 100 305 94 878 100 305 94 878

5. Anyagjellegű ráfordítások 33 043 28 551 33 043 28 551

6. Személyi jellegű  
ráfordítások 51 096 52 348 51 096 52 348

ebből vez.tiszts.viselők jutt. 6 878 7 599 6 878 7 599

7. Értékcsökkenési leírás 635 751 635 751

8. Egyéb ráfordítások 800 1 000 800 1 000

9. Pénzügyi műveletek ráford. 551 607 551 607

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 86 125 83 257 86 125 83 257

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 14 180 11 621 14 180 11 621

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 14 180 11 621 14 180 11 621
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Vadászat közben mind gyakrabban tapasztaljuk, 
hogy nem csupán napközben, hanem hajnalban, 
esti szürkületben is összetalálkozunk a vadászatot, 
vadgazdálkodási tevékenységet zavaró személyek-
kel.

Ez különös gondot jelenthet a bőgési és bar-
cogási szezonban. E vadfajok párzási rituáléjára 
kíváncsi személyek gyakran olyan helyzetekben 
kerülnek elő, ami nem csupán a vadászat esélyét 
rontja, hanem veszélyhelyzetet is okozhat. Ko-
moly problémát jelent a nagyvad társasvadászatok 
során a hajtásba besétáló turista, lovas is.

Van-e lehetőségünk tenni valamit a vadászatok 
biztonsága érdekében? Van bizony, csak ez ideig 
kevesen éltek vele. Az 1996. évi LV. törvény (a va-
dászatról, vadgazdálkodásról) szerint:

28. §. (2) A vadászaton kívül a vad nyugalmát min-
denki köteles megóvni. Tilos vadászaton kívül a vad 
fennmaradását bármilyen módon veszélyeztetni.
(3) A vad védelme érdekében tilos a vad búvó-m 
lakó-, és táplálkozási, valamint szaporodási vagy 
költési helyét zavarni. Nem minősül zavarásnak az 
okszerű mező- és erdőgazdálkodással összefüggő tevé-
kenység, ideértve a halastavak lehalászását is.

A „vadászati törvény” idézett paragrafusát erősen 
kiegészítik a 2009 évi XXXVII., az „erdőről” szóló 
törvény előírásai:

91. § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függet-
lenül - pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából 
gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, 
valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező 
erdei úton sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott 
járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve 
ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köte-
les, kivéve, ha  
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e tör-
vényben foglaltak alapján elrendelte.
(1a) Az állam illetve a helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában nem álló erdőben az erdészeti feltáró-

hálózat részét képező erdei úton kívül való lovaglást, 
és emberi erővel hajtott kerékpárral való közlekedést 
az erdőgazdálkodó korlátozhatja, illetve megtilthat-
ja, ha a terület tulajdoni jellegét és a korlátozást, illet-
ve tiltást a területen megfelelően jelzi.
(1b)  Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt 
turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt ke-
rékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat le-
hetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros 
úton megjelölésre került.
 (2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő 
tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkal-
mazásában az erdő látogatója.
(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő 
látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban 
jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének 
megtérítésére.
(4) Az erdő látogatója
a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az 
erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendelte-
tésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatla-
nul nem zavarhatja.
(5) *  Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból 
- a kijelölt út kivételével - gyalogosan, kerékpárral és 
lóval sem vehető igénybe
a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány 
a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdőrezervátum magterülete.

92. § (1)  Az erdőben látogatás céljából járművel - 
ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval von-
tatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel 
hajtott kerékpárt is - közlekedni csak
a) a közforgalom számára megnyitott erdészeti ma-
gánúton,
b) a (2) bekezdés szerint járműközlekedésre kijelölt 
erdei úton, valamint
c) az erdőgazdálkodó beleegyezésével az erdészeti fel-
táróhálózat részét képező egyéb erdei úton
szabad.
(2)  Erdőben erdészeti feltáróhálózat részét képező 
utat járműközlekedésre az erdőgazdálkodó javaslata 

Kirándulók erdőn-mezőn alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az 
erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság 
jelöl ki.
(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki 
tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra kor-
látozhatja.
(4)   Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat min-
denki saját felelősségére veheti igénybe.

92/A. § Erdőben, illetve az erdészeti feltáróhálózat 
részét képező erdei úton quaddal, terep-motorkerék-
párral, segédmotoros kerékpárral, valamint motor-
kerékpárral - erdőgazdálkodási célú járműforgalom 
kivételével - közlekedni tilos.

93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával sza-
bad az erdőben:
a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg 
sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sát-
rat felverni;
b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és 
fenntartani;
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt 
rendezni.
(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni 
csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdé-
szeti hatóság engedélyével lehet.

94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátoz-
hatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek lá-
togatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszé-
lyezteti vagy akadályozza.
(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult 
az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg 
korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.

95. § (3)  Az erdő egyes részei látogatásának korláto-
zását akkor köteles az erdőgazdálkodó előzetesen be-
jelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett 
időtartama az egy hónapot meghaladja.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással 
érintett területet ábrázoló erdészeti nyilvántartási 
térképet és a látogatás korlátozásának indokát, illetve 
feltételhez kötésének módját és idejét.

(5) A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem halad-
hatja meg.
(6) A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak 
időtartamától függetlenül, előzetesen be kell jelenteni 
az erdészeti hatóságnak.
(7) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának 
indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az er-
dőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások betartá-
sára, illetve az általa elrendelt korlátozás megszün-
tetésére.

96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben 
szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmez-
tető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő 
tájékoztatásról.

A fentiek szerint jogszerű lehetőségeink vannak a 
vadászterületeken egyre növekvő forgalom éssze-
rű szabályozására. A jogszabályok szerint ezt az 
erdő tulajdonosának, vagy kezelőjének hozzájá-
rulásával megtehetjük. Tegyük hozzá: a „Polgári 
Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvénynek  a 
birtokvédelemről szóló rendelkezései hasonló in-
tézkedésekre jogosítják az erdőtulajdonosok mel-
lett a nem erdőterületen gazdálkodó tulajdonoso-
kat, földhasználókat is, kimondva:

5.5. § (1) A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha 
birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklá-
sában jogalap nélkül háborítják.

 Ami fontos: a korlátozásokról az illetékes önkor-
mányzatokat mindenkor pontosan és időben tájé-
koztassuk (esetenként a hajtástérképet is célszerű 
megküldeni a részükre). A korlátozásról szóló tá-
jékoztatót a vadászterületen is – jól látható helyen 
– el kell helyezni. Természetesen a forgalmat ezzel 
nem tudjuk megszüntetni, de csökkenteni talán 
igen.

Zárójelben jegyzem meg, hogy a vadászterü-
leteken való kontroll nélküli személyforgalom az 
ASP-vel kapcsolatos járványvédelmi munkát is 
nehezíti, mivel a vírus terjedése humán hozzájá-
rulással sokkal gyorsabb, mint a vaddisznóról vad-
disznóra.
      

Nagy István
titkár



Folyó év augusztus 24-én rendeztük meg a Fővá-
rosi és Pest megyei Vadászkamara támogatásával 
a térség és azon belül kiemelten a 301-es számú, 
Pesti-síksági vadgazdálkodási tájegység 2019. évi 
őzbak vadászati szezon eredményeinek összegzé-
sét és értékelését. Második alkalommal adott ott-
hont térségünk ilyen rendezvénynek, az előző évit 
a NEFAG Zrt. Pusztavacsi Erdészete szervezte.

A meghívott vadgazdálkodási egységek a tá-
jegységből szép számmal képviseltették magukat 
és mutatták be a szezonban eddig elejtett bakok 
trófeáit. Részt vettek Apaj, Ráckeve, Kiskunla-
cháza, Délegyháza, Alsónémedi, Soroksár, Gyál 
települések területén gazdálkodók, a Budapesti 
Erdőgazdaság Dabasi Erdészeti Igazgatósága és 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága munka-
társai, valamint a szervező Bugyi „Tessedik Sámu-
el” Vadásztársaság tagjai.

A több, mint 100 db trófea kiállítása tükrözte 
a tájegység jellegzetességeit, az alapvetően apró-
vadas jellegű vadászterületek, a főként mezőgaz-
dasági terület adottságait. A mustrát néhány erdei 
őzbak is színesítette, továbbá a térségben tavaly, a 
Dabasi Erdészetnél esett aranyérmes gímbikát is 
meg lehetett tekinteni.

A megyei vadászkamara részéről Pető Zoltán 
üdvözölte a megjelenteket. Megnyitó beszédében 
a méltató szavakon túl, felhívta a figyelmet a bő-
vítés lehetőségeire, és a térségi trófeabírálat régi 
hagyományának felelevenítésére biztatta a jelen-
lévőket.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztályát Török Zsolt vadászati főfelügyelő úr, 
az Agrárminisztériumot a 301-es tájegység tá-
jegységi fővadásza, Magyar Dezső úr képviselte.

A nagyszámban megjelent érdeklődők és szak-
emberek kellemes látványban és baráti beszélte-
tésben múlatták az időt és cserélték ki tapasztala-
taikat, élményeiket. Az összejövetelt étellel, itallal 
igyekeztünk még oldottabbá és emlékezetesebbé 
tenni – a résztvevők véleménye szerint sikerrel.
Az eseménnyel tovább öregbítettük településünk 
és vadgazdálkodásunk – mondhatni bátran – jó 
hírét a megyében.

Szőke Sándor
fővadász

TÁJEGYSÉGI TRÓFEASZEMLE
a Bugyi „Tessedik Sámuel” Vadásztársaság 

szervezésében

Egy laikus élménybeszámolója  
a XIV. Délnyugat-Cserháti Trófeaszemléről

2019. október 19-én, szombaton szerencsések 
voltak a XIV. Délnyugat-Cserháti Trófeaszemle 
házigazdái és szervezői, az Ipoly Erdő Zrt. mun-
katársai, valamint a látogatók is, mert napos, igazi 
őszi idő fogadott mindenkit a Szendehely-Kata-
linpusztai Kirándulóközpont területén.

A szervezők életét nagyban megkönnyítette, 
hogy a Trófeaszemlét megelőző napon mindkét 
érintett megye (Pest és Nógrád) vadászati ható-
sága kihelyezett trófea bírálatot tartott. (A trófeák 
tömege 3 és 11,5 kg között mozgott.) 

Az összegyűjtött 150 db gímszarvas trófea, amit a 
térség 18 vadászatra jogosultja kiállított, lenyűgöző 
látványt nyújtott. Azokat tudtuk megnézni, amiket 
a külföldi bérvadászok még nem vittek haza. 

Dobó István, a váci erdészet vezetőjének, a Tró-
feaszemle főszervezőjének köszöntője után a láto-
gatók is belekóstolhattak a bírálat nehéz mester-
ségébe. Laikusként az alábbi két címre adhattuk 
le a szavazatunkat: „Az Év bikája” és „Az Év selejt 
bikája”. 

Az esélytelenek nyugalmával sétáltam körbe, 
mert 15-ből még könnyen választottam volna, de 
150-ből! Lefotóztam a 28-as számút, mert meg-
tetszett a rátűzött fenyőágacska. Megérzésre cse-
lekedtem, és ráhibáztam, mert ez a trófea nyerte 
meg az „Az Év bikája” címet. 

A látogatói szavazatok alapján a legtetszetősebb 
abnormális vagy selejt bika trófeája akár a spanyol 
bikaviadalok főszereplője is lehetett volna életében. 



Farmosi bak
Különleges bak került terítékre 2019. április 13-án 
területünkön. Ennek történetéről ejtenék néhány 
szót.

A bakot már 2018. tavasza óta figyeltük, korát 
illetően viszont elbizonytalanodtunk, így inkább 
vártunk még egy évet a kilövéssel. Vadföldjeink-
nek köszönhetően helyét egész télen jól tartotta, 
tisztítása után egy helyi fiatal természetfotós se-
gítségével sikerült lencsevégre kapni. A képek egy 
vadászatszervező iroda külföldi vendégvadászá-
nak érdeklődését fel is keltették. A megbeszélést 
követően Soós Antal közvetítésével érkezett a 
vendég az idény első vadásznapján.

A délutáni vadászat során Ungvári Imre vadász-
mester és Soós Antal kíséretében a vendég több 
bakot is meg szeretett volna nézni, ami a takarás 

miatt nem sikerült, így csak bizakodni tudtak 
benne, hogy bakunk a helyén tartózkodik. A reví-
rjéhez érve a bak az árpából felkelt. Rövid bírálat 
után a vendég lövéshez jutott, amely nem bizo-
nyult halálosnak, majd néhány méterrel távolabb 
a sebzett vad elfeküdt és kegyelemlövésre szorult.

Előzetes bírálatok alkalmával 650-700 gramm 
súlyúra becsültük, így számunkra is kellemes meg-
lepetést hozott a bak valós mérete. (776 gramm, 
184,73 pont) Bár már tavaly felkeltette érdeklő-
désünket formájával és vastagságával, mégis jó 
döntésnek bizonyult várni egy évet az elejtésével.

    
Török Pál

Fotó: Nyitrai György

A díjakat Szabó Zoltán nyugalmazott tájegysé-
gi fővadász adta át, és az ajándék késekért cserébe 
két 100-as pénzérmét is bezsebelt, mert egy va-
dászbabona szerint „kést ajándékba nem adunk”. 

Nagy örömömre néhány vadászkutyát is elho-
zott a gazdája, ugyanis a terítékre került bikák kö-
zül többet a négylábú segítők találtak meg. 

Az elejtett bikák húsa döntő többségében ex-
portra került, azonban a szervezők jóvoltából 
nekünk, látogatóknak is lehetőségünk volt meg-

kóstolni több vadhúsból készült ételt, például a 
szarvassültet. 

A látogatók szó szerint sütkéreztek a napsü-
tésben, jókat beszélgettek és biztosan többen is 
felfrissülve tértek haza. A nevükben is szeretném 
megköszönni minden érintett dolgozó értékes 
munkáját, ami a trófeaszemle évről évre történő 
megvalósításához elengedhetetlen.

    
Kiss Zita (a szerző fotóival)

Trófeamustra, Pusztavacs

Kegyes volt az időjárás 2019 november 5-én, a 
már hagyományosan megrendezésre kerülő (a 
sorban 13.) dám trófeamustrához Pusztavacson.

A már megszokott szép környezetben rendezte 
meg a NEFAG Zrt. az idei trófeaszemlét, melyen 
101 db trófea került bemutatásra. Dégi Zoltán 
vezérigazgató úr köszöntötte a résztvevőket, majd 
Fehér Sándor vezérigazgató helyettes úr nyitotta 
meg a rendezvényt. A hagyománynak megfelelő-
en a Pipacs kürtegyesület szignáljai gondoskodtak 
az ünnepség színvonaláról. Tradíció már évek óta, 
hogy a vadásztató hivatásos erdész-vadász kollé-
gák odaállnak egy-egy trófea mellé és beszélnek 
az elejtett trófeákról. Az idei évben sem volt ez 
másképpen, a vadásztató szakszemélyzet az elej-
tés körülményeit és az elejtett trófeák jellemzőit 
mondta el. A NEFAG Zrt. 66 db trófeát mutatott 
be, melynek az érmes aránya 57%, ebből 15 arany, 
10 ezüst, 10 bronz minősítést kapott a hatóság-
tól. Kiemelkedően nagy trófea az idei évben a be-
mutatott trófeák között nem volt, köszönhető ez 

többek között a hosszú aszályos időjárásnak is. Az 
erdőgazdaságon kívül 5 vadászatra jogosult hoz-
ta el trófeáit a mustrára. A meghívott vadászatra 
jogosultak is beszámoltak az elhozott trófeák elej-
tési körülményeiről és a trófeák paramétereiről. A 
trófeamustra végén Hatos Tamás erdészet-igazga-
tó úr foglalta össze az idei évben elejtett trófeákkal 
kapcsolatos tapasztalatokat, és a jövőbeni törekvé-
seket. Elmondta, hogy az idei felrakások jobbak 
voltak a tavalyinál, a jövőt illetően nem mennyisé-
gi gazdálkodásra, hanem minőségi gazdálkodásra 
törekednek. A trófeamustra végén a házigazda 
ebéddel vendégelte meg a meghívottakat.

A 307-es tájegység fontos szakmai rendezvénye 
a trófeaszemle. A résztvevők abban bíznak, hogy 
jövőre ugyanitt gyönyörködhetnek a bemutatott 
trófeákban.

       
Keresztes Gábor

tájegységi fővadász
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ÁLTALÁNOS ISMERETEK

A veszettség kórokozója a rabies vírus (species 1) 
és rabies-rokon vírusok (species 2-11). A rabies 
vírus és a rabies-rokon vírusok a központi ideg-
rendszer akut, halálos kimenetelű kórképét idézik 
elő a fertőzésre fogékony állatokban és az ember-
ben.

A fertőzés forrása a veszettség vírusával fertő-
zött állat. A rabies vírus és a rabies-rokon vírusok 
különböző állatfajokhoz adaptálódtak és külön-
böző emlősfajok között cirkulálnak sorozatos fer-
tőzéseket okozva. 

Elméletileg 4000 faj fogékony a veszettség ví-
rusra, a fő rezervoár-gazdák száma kevés. Magas 
rizikójú fajok bizonyos kutyafélék (kutyák, rókák, 
prérifarkas), a macska, a mongúz, a mosómedve, 
a bűzös borz és a denevérek. Mérsékelt rizikójú 
fajok a menyét, a nyérc, a patások és a főemlősök; 
alacsony kockázatot jelentő fajok az erszényesek, 
a rovarevők és a rágcsálók. A madarak veszett-
ség-fertőzése különleges kórformát eredményez, 
patológiája nem tisztázott és nem zárja ki a tünet-
mentes vírusürítés lehetőségét. Biztosan nem fo-
gékonyak a veszettség-fertőzésre a hüllők, halak, 
puhatestűek, páncélosok, kétéltűek, rovarok és az 
ektoparaziták.

A veszettség vírus átvitele egy új gazdába (ál-
latok között és állatról emberre) majdnem min-
dig közvetlenül, a veszett állat harapásával való-
sul meg. A fertőzött állatok nagy mennyiségben 
ürítik nyálukkal a veszettség vírust. A fertőzés 
létrejöhet minden olyan sérülés révén, amely le-
hetővé teszi az infektív vírust tartalmazó váladék 
(leggyakrabban nyál, ritkábban agyszövet) köz-
vetlen kontaktusát a szabad idegvégződésekkel, 
pl. szem- és szájnyálkahártyán, sérült bőrön át. Az 
ép bőr szennyeződése nem jelent fertőzési koc-
kázatot. Az emberi veszettség-fertőzések 99%-a 
veszett állat által okozott sérülés miatt alakul ki. 

Az egyéb terjedési módok ritkák és különleges 
körülményeket feltételeznek (inhalációs, alimen-
táris, transzplantációs), de az ember fertőződésé-
nek lehetőségét – az állati harapás hiányában is 
– körültekintően és egyedileg kell megítélni. Nem 
zárható ki a veszett szarvasmarha és a veszett kis-
kérődzők (juh, kecske) tőgyének fertőzöttsége, a 
jelenlegi álláspont szerint a veszett állat nyers te-
jének fogyasztása emberi expozíciónak minősül. 

A veszettség vírus ellenálló képessége közepes, 
különböző környezeti hatásokra, mint a magas 
hőmérséklet, kiszáradás, UV-besugárzás, pH-el-
tolódás és szerves oldószerek, gyorsan inaktivá-
lódik. Az élettelen (abiotikus) környezet feltéte-
lezhetően nem játszik szerepet a veszettség vírus 
egyedek közötti terjedésében. A vírus a szokásos 
fertőtlenítőszerekre és 56 oC-on perceken belül 
inaktiválódik.

Az expozíciót követően hosszú és változó idő-
tartamú lappangási idő jellemzi, melyet számos 
tényező befolyásol (a szövetek receptor-sűrűsége, 
a fertőzés helye és a központi idegrendszer távol-
sága, a fertőző vírus mennyisége, a vírusvariáns 
tulajdonságai). Az emberi veszettség-fertőzés át-
lagos inkubációs ideje 20-90 nap, ritkábban hosz-
szabb időtartam, de rövidebb lehet súlyos, több-
szörösen roncsolt sérülésnél, vagy a fejet, a nyakat, 
a test felső területét ért expozíciót követően. A 
lappangási idő hossza állatfajonként változó.

A veszettség megbetegedésben fatális kimene-
telű encephalomyelitis kórképe fejlődik ki, a klini-
kai tünetekben megnyilvánuló veszettség-fertőzés 
letalitása gyakorlatilag 100%. Az emberi veszett-
ség megbetegedéseknek két klinikai formája van, 
az esetek 80%-ában a gyorsabb lefolyású, klasz-
szikus (encephaliticus, dühöngő) veszettség, míg 
20%-ában paralítikus (dumb) veszettség alakul ki. 
A diagnosztikai értékűnek tekintett két klinikai 
tüneten (aerofóbia és hidrofóbia semmilyen más 
neurológiai kórképben nem fordul elő) kívül a ra-

bies encephalomyelitis a klinikai tünetek, a hagyo-
mányos képalkotó eljárások és az általános labo-
ratóriumi vizsgálatok alapján nem különíthető el 
egyéb encephalomyelitistől. 

A veszettség megbetegedés ténye kizárólag rabi-
es-specifikus laboratóriumi vizsgálatokkal igazol-
ható. A fertőzött állatokban a betegség lefolyása 
hasonló az emberi kórformákhoz. 

Járványtani szempontból megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemel a tünetmentes vírusürítés idősza-
ka és a központi idegrendszer érintettségére utaló 
első szimptómák megjelenése (az adott fajra nem 
jellemző, megváltozott viselkedés, kóborlási haj-
lam). A tünetmentes vírusürítés a fertőzött állat 
expozícióját követő lappangási idő utolsó szakasza, 
melyben a veszettség vírus a központi idegrend-
szerből számos neuroanatómiai útvonalon centri-
fugálisan szóródik szét a perifériára. Nagyon korán 
fertőződnek a nyálmirigyek (nyelvpapillák, haj-
tüszők, szaruhártyák) – ez esszenciális a veszettség 
vírus új gazdába történő átviteléhez –, és a klinikai 
tüneteket megelőző 10 napon belül a fertőzött ál-
lat nyálával már ürítheti a veszettség vírust.

MEGELŐZÉS

SPECIFIKUS
a) Emberi fertőzések: az emberi veszettség meg-
betegedés kivédésének egyetlen lehetséges meg-
előzési módja az expozíciót követő, időben el-
kezdett veszettség elleni oltási sorozat beadása 
(posztexpozíciós védőoltás). A klinikai tüneteket 
mutató veszettség megbetegedésnek nincs haté-
kony terápiája. A megbetegedési veszély esetén 
alkalmazott védőoltási sorozatnak – amennyiben 
az expozíció körülményeinek felmérése alapján a 
veszettség elleni oltásnak fennáll a szükségessége 
– nincs kontraindikációja. 

Bizonyos foglalkozási ágakban dolgozókat (ál-
latorvosok, diagnosztikai laboratóriumok dol-
gozói, vadászok, erdészek, erdészeti dolgozók, 
vadőrök, vágóhídi dolgozók, barlangászok) ve-
szettség elleni védőoltásban kell részesíteni (pre-
expozíciós védőoltás), melyet a munkáltató kö-
teles térítésmentesen biztosítani a munkavállaló 
részére.

A veszettség előfordulása Magyarországon, és a 
humán veszettség megelőzésének lehetőségei
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ASPECIFIKUS
a) Általános figyelmeztetések: az elhullott állatok 
tetemének érintését, a területre per os rókavakci-
náció céljából kihelyezett élő veszettség vírust tar-
talmazó csalétek érintését kerülni kell, illetve bár-
mely ismeretlen, beteg vagy szokatlanul viselkedő 
állattal a kontaktust mellőzni kell.
b) Állati expozíció és veszettségre gyanús állatok-
kal történt érintkezés esetén a sérülttel kapcsola-
tos teendők:

Azonnali sebkezelés: a sebet azonnal meg kell 
tisztítani szappannal vagy detergenssel és alapo-
san ki kell öblíteni vízzel. Ezzel az eljárással a seb-
be jutott veszettség vírus partikula száma jelentős 
mértékben csökkenthető, mely rendkívül lényeges 
a veszettség patogenezisében. Ezt követően alko-
hol (40-70%), jódtinktúra, vizes jódoldat vagy egy 
quaterner ammóniumbázis 0,1%-os oldatának va-
lamelyikét kell alkalmazni. A szappannal végzett 
sebtisztítás után a szappant alaposan el kell távo-
lítani a quaterner ammóniumbázis alkalmazása 
előtt, hogy annak hatását ne semlegesítse. Hara-
pásos sérülések esetén a sebszél óvatos kimetszése 
szükséges, ezt követően a sebet nem szabad össze-
varrni, illetve csak adaptáló varrat helyezhető be.

Tetanus elleni védelem: állati expozíciók esetén 
tetanus védőoltásban (tetanus toxoid) kell részesí-
teni a sérültet, amennyiben az utolsó emlékeztető 
oltás óta 5 év, vagy annál több idő telt el.

EPIDEMIOLÓGIA 
– HAZAI HELYZETKÉP

Jelenleg a veszettség – az Antarktisz kivételével – 
minden kontinensen előfordul. A természetben 
egy adott földrajzi területen a betegséget jellem-
zően egy állatfaj tartja fenn. Ennek megfelelően a 
vírus terjesztésében szerepet játszó állatfajok sze-
rint három járványformát különböztetünk meg.

Szilvatikus járványforma: a rabies vírus cirku-
lációját a vadállatok között a szárazföldi húsevők 
és az amerikai kontinensen élő denevérek tartják 
fenn. A rezervoár fajok a különböző kontinense-
ken eltérőek, így Európában a vörös róka, Afriká-
ban a sakál, Ázsiában a hiéna, farkas, Amerikában 
a róka, prérifarkas, mongúz, mosómedve, skunk, 
bűzös borz és az itt élő denevér fajok.

Urbánus járványforma: a vadon élő veszett álla-

toktól fertőződött háziállatok átvivő fajként szere-
pelnek. Ezen háziállatok: leggyakrabban a kutya, 
macska, ritkábban a szarvasmarha, juh, ló, sertés.

Denevér veszettség: a denevérekben (vérszívó, 
gyümölcs- és rovarevő) a veszettség vírus mind-
egyik speciese előfordul, az ú.n. rabies-rokon ví-
rusoknak viszont csak a denevérek a rezervoárjai.

A denevérállományokban a denevérveszett-
ség-vírusa Európa-szerte jelen van, nálunk is bár-
hol előfordulhat. A lakossági bejelentések miatt, 
valamint a Fővárosi Állatkert denevérmentő tevé-
kenysége kapcsán a legtöbb denevér Budapestről 
érkezik vizsgálatra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatóság Virológiai laboratóriumába.

Denevérveszettség vírusát Magyarországon 
2015-ben egy esetben mutattak ki a WHO adatai 
szerint. (https://www.who-rabies-bulletin.org/)

OLTÁSI INDIKÁCIÓK

Egy állat okozta expozíció nem jelenti szükség-
szerűen az expozíció veszettségre gyanús voltát, 
miután az emberrel kapcsolatba kerülő, emberi 
sérülést okozó állatoknak csak töredéke veszett. 
A veszettség-fertőzés bekövetkeztének valószínű-
sége változik az expozíció természete és mértéke 
szerint. Az expozíció veszettségre gyanús voltának 
vizsgálatakor az alábbi tényezőket kell figyelembe 
venni:

1. AZ EXPOZÍCIÓT OKOZÓ ÁLLAT
a) Az expozíciót okozó állat faja
b) Az expozíciót okozó állat viselkedése
c) Az expozíciót okozó háziállat (kutya, macska) 
oltottsága
d) Az expozíciót okozó állat megfigyelhetősége

2. AZ EXPOZÍCIÓ JELLEGE
a) Harapásos expozíció
b) Nem harapásos expozíció
c) Ritka átviteli módon (pl. a veszett állat nyers, 
hígítatlan tejének fogyasztása potenciális fertőzési 
veszélynek minősül, zárt barlangokban, nagyszá-
mú fertőzött denevérkolóniák jelenlétében – mint 
ritka terjedési mód – az inhaláció (is) potenciáli-
san veszettség-fertőzési veszélynek minősül)

3. EPIDEMIOLÓGIAI ADATOK
Az embert ért állati expozíció veszettség-fertőzési 
kockázatának megítélésében gondosan mérlegelni 
kell az adott földrajzi terület veszettség epidemio-
lógiai adatait. Azonban denevér – vadállat – okoz-
ta expozíció minden esetben veszettség-fertőzési 
veszélynek minősül.

OLTÁSI JAVALLATOK

a.) Preexpozíciós profilaxis
Az oltóanyag veszettség megbetegedés megelő-

zésére szolgál fokozott kockázatnak kitett egyé-
nek esetében.

Minden olyan személyt, aki állandó veszett-
ség-fertőzés veszélynek van kitéve – mint pl. ve-
szettség vírussal foglalkozó diagnosztikai, kutató 
és termelő laboratóriumok személyzete –, védőol-
tásban kell részesíteni.

A gyakori expozíció lehetősége miatt a követ-
kező csoportokat is védőoltásban kell részesíteni:

– állatorvosok és asszisztensek,
– vadőr, vadasparki állatgondozók,
– vadászok, erdészek,
– vágóhídi dolgozók, állatkitömők,
– barlangászok, barlangkutatók

Enzootiás (veszettség-járvány által érintett) te-
rületeken expozíciónak kitett személyek: gyerme-
kek, felnőttek és a területre utazó személyek.

b.) Posztexpozíciós profilaxis
 Mindazon személyeknél, akik bizonyosan vagy 

feltételezhetően veszettség fertőződés veszélyének 
voltak kitéve, vagy a fertőződés leghalványabb 
gyanúja is felmerül, a védőoltást azonnal meg kell 
kezdeni. A veszettség vakcinákkal történő aktív 
immunizálás indokolt esetben bármely életkor-
ban, bármilyen betegségben szenvedő betegnél 
elvégezhető (terhesség esetén is).

MAGYARORSZÁGI SZABÁLYOZÁS

1. Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
57. § (1) bekezdése szerint a védőoltás célja a fer-
tőző betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív 
védettség kialakítása.

(2) A miniszter rendeletben határozza meg azo-
kat a fertőző betegségeket, amelyek esetében
a) életkorhoz kötötten,
b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg
c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költ-
ségén

1. ábra A klasszikus állati veszettség területi előfordulásának utolsó éve Magyarországon 
megyei bontásban
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kötelező védőoltás elrendelésének van helye.
2. A fertőző betegségek és a járványok megelő-
zése érdekében szükséges járványügyi intézkedé-
sekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § 
(2) bekezdése alapján a Védőoltási Módszertani 
Levélben (VML) foglaltaknak megfelelően aktív 
immunizálásban kell részesíteni
d) a veszettség expozíciójának kitett személyeket 

Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási 
kötelezettség

9. § A munkáltató köteles a munkavállalók egész-
ségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi 
biológiai expozíciókat a külön jogszabályban fog-
laltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökken-
tése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a 
külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott 
veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dol-
gozók védőoltását. A veszélyeztetett munkakörök 
felmérésének eredményéről a munkáltató kérésére 
a járási hivatal szakvéleményt ad.

(2) A munkakörökhöz kapcsolódó javasolt vé-
dőoltások rendjét az országos tisztifőorvos által 
évente kiadott VML tartalmazza.

3. A biológiai tényezők hatásának kitett munka-
vállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 
(XII. 1.) EüM rendelet

3. § (1)2 Annak érdekében, hogy a munkaválla-
ló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot 
meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intéz-
kedések meghatározhatók legyenek, a munkálta-
tónak minden olyan tevékenységnél, amely felte-
hetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg 
kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát 
végző személyeket (a továbbiakban együtt: mun-
kavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és – 
amennyiben lehetséges – mértékét.

Kedves Bandi bátyám!

Sajnálom, hogy nem tudtál eljönni a KÓHAL-
MA Vt Kopjafa ünnepségére. Na¬gyon számítot-
tam rá, hogy hosszú idő után találkozunk, és egy 
jót beszélgetünk.

Gondoltam, hogy néhány sorban beszámolok 
Neked az ünnepségről, csak benső-ségesebb, mint 
a telefon.

Indulás előtt még kimentem a szőlőbe egy kis 
borért, drága feleségem még sütött egy kis sajtos 
pogácsát, amit úgy szeretsz. Tudod, nem illik üres 
kézzel beállítani, ha vendégségbe hívnak. Korán 
indultunk unokámmal. Tavasszal letette a vadász 
vizsgát és megörökölte az egyik sörétes puskámat. 
Természetesen indult a koronglövő versenyen.

Mikor megérkeztünk, nagy volt a nyüzsgés. A 
vendégeket frissen sült kolbásszal és töpörtyűvel 
fogadták. A szakácsok már javában sürögtek, fo-
rogtak a kondérok körül.

Mint minden alkalommal, a „Pipacs” Vadász-
kürtösök jelezték az ünnepség kez¬detét. Rövid 
megnyitó után id. Kemenes Miklós tartott meg-
emlékezést, majd ezt követően, Rácz Gábor a Va-
dászkamara és a Védegylet részéről kitüntetéseket 
adott át a Speer Norbertnek, Tomaj Lászlónak és 
Tóth Józsefnek. A társaság gra¬tulált Szidnai Laci 
bácsinak 85. születésnapja alkalmából, valamint 
dr. Végh Róbertnek „Bicske Díszpolgára” címéért.

Idén három vadásztárs neve került fel a Kop-
jafára: Farkas István, Juhász Sándor és Surányi 
Ferenc.

A koszorúzást követően kezdődött a program. 
Kemenes Rita vezetésével elkez¬dődött a gye-
rekek természetismereti vetélkedője. Előálltak a 
fogatosok a népes vendégsereg kocsikáztatásá-
ra. Alsónémedi - Bugyi hagyományőrző csapata 
tar¬tott íjászbemutatót és -oktatást.

Bemutatásra kerültek a májusi őzbakvadászat 
trófeái.

(3) A kockázat becslését évente, továbbá minden 
olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körül-
mények megváltozása a munkavállaló biológiai té-
nyezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

13. § (3) A 3. § szerinti becsléstől függően a 
munkáltatónak írásban kell meghatározni azok-
nak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális 
védelmi intézkedések szükségesek, így különösen 
a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosí-
tása indokolt.

(4) Ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a mun-
kavállaló egészségének és biztonságának olyan 
biológiai tényezők expozíciójából származó koc-
kázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, 
a munkáltatónak – a foglalkoztatás feltételeként 
– a munkavállaló számára a 3. számú melléklet-
ben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A 
munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elma-
radásának előnyeiről, illetve hátrányairól.

(5) Az azzal megbízott foglalkozás-egészség-
ügyi orvos az oltásra vonatkozó adatokat (oltó-
anyag megnevezése, gyártási száma, az oltás ideje) 
a munkavállaló egészségügyi törzslapján is fel-
jegyzi.

(6) A védőoltást a munkavállaló számára térí-
tésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a fog-
lalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A védőol-
tás megtörténtét a „Védőoltási könyv 14 év feletti 
személyek részére” elnevezésű oltási könyvbe, 
2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egész-
ségügyi Könyv esetén annak „Védőoltási adatlap-
jába” kell bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, 
illetve – kérelemre – a munkavédelmi hatóságnak 
be kell mutatni, valamint a népegészségügyi fel-
adatkörében eljáró járási hivatalnak kérésére an-
nak rendelkezésére kell bocsátani.

Dr. Galgóczi Ágnes 
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Fo
tó

: U
ta

ss
y 

G
yö

rg
y

A kicsik nagy örömére működött a kézzel haj-
tott körhinta, és a régi búcsúkra em-lékeztető 
gyermekügyességi játékok. Meglepetés volt az ál-
latsimogató.

A lőtéren megkezdődött a koronglövészet egyé-
ni és csapatversenye.

Dr. Polyák József az asszisztenseivel tartott 
egészségügyi szűrővizsgálatot és ta-nácsadást a 
jelenlévőknek.

A főzőverseny zsűrije szorgalmasan kóstolta és 
pontozta a szakácsok munkáját.

Sokat beszélgettem a társaság tagjaival és ér-
deklődtem a társaság vadgazdálkodá-sának ered-
ménye felől. Elmondták: a jelenlegi vadászati 
eredményeket csak úgy tudják fenntartani, ha 
fejlesztik a vadgazdálkodási tevékenységeiket. 
OMVK által kiírt vadgazdálkodási pályázatokon 
sikeresen vettek részt.

Sokan csodálták a solymászok madarait, és be-
mutatóját. A legnagyobb siker a kormoráné volt.

Déli harangszóra megbolydult a méhkas. Hosz-
szú sorok kígyóztak a kondéroknál a jobbnál jobb 
falatokért.

Az eredményhirdetés előtt a „Pipacs” ifjú va-
dászkürtösei egy rövid műsorral kö-szöntötték az 
egybegyűlteket. A gyermekvetélkedő legjobbjai 
oklevél és könyvjutalomban részesültek.

A szakácsvetélkedőt „Csermák és csapata” nyer-
te háromfajta húsból főtt babgu-lyásával.

A Schell Koronglövő Kupa győztese
• egyéniben: Géczi Attila
• csapatban: Takács - Bodó - Rozonics csapat

Az ünnepség hivatalos részét a „Pipacs” kürtösei 
zárták.

A hangulatból ítélve mindenki jól érezte magát.
Remélem, 2020-ban találkozunk.
Üdvözlettel vadászbarátod:

Tomaj László
KÓHALMA Vt titkár



24 25Jó Vadászatot! 2019/2

XVI. NAGYBÖRZSÖNYI 
MAGYAR–SZLOVÁK VADÁSZNAP

2019. AUGUSZTUS 31.

XXIV. Kittenberger Kálmán Nap
NAGYMAROS

Augusztus utolsó napján is kitett magáért az ez 
évi nyár, szikrázó napsütés és kánikulai hőség volt 
a jellemző napközben. A szabadtéri színpad előt-
ti padokon így is sokan foglaltak helyet, de a tér 
körüli fák árnyékában még több érdeklődő állt és 
várta a rendezvény megkezdését.
  A 2004 óta folyamatosan megrendezésre kerülő 
vadásznap jelentőségét többek között az is méltó 
módon kifejezi, hogy kik a rendezvény fővédnökei 
és védnökei. Rendezvényünk fővédnöke dr. Rétvá-
ri Bence a térség országgyűlési képviselője és Ing. 
Tibor Lebocky PhD, a Szlovák Vadászkamara és 
a Szlovák Vadászszövetség elnöke. Védnökök Ma-
csek Lajos az OMVK Fővárosi és Pest megyei Te-
rületi Szervezetének és a Pest megyei Vadgazdál-
kodók Szövetségének elnöke, Frantisek Zlehovec, 
a Lévai Járási Vadászkamara és a Vadászszövetség 
elnöke, valamint Rácz Gábor, az OMVK Fővárosi 
és Pest megyei Területi Szervezetének tiszteletbeli 
elnöke.
  A rendezvényt személyes jelenlétével is megtisz-
telte szlovák részről dr. Suba Imre, a Szlovákiai 
Vadászkamara és a Szlovákiai Vadászszövetség 
ügyvezető igazgatója, Frantisek Zlehovec elnök 
úr, az OMVK Fővárosi és Pest megyei Terüle-
ti Szervezete részéről Rácz Gábor tiszteletbeli 
elnök, Nagy István titkár és dr. Lehotczky Pál a 
Vadgazdálkodási Bizottság elnöke.
  Rendezvényünk programunknak megfelelően a 
magyar és a szlovák Himnusszal kezdődött, me-
lyet a Vadászhimnusz követett. Az utolsó dal-
lamfoszlány még ott rezgett a levegőben, amikor 
Nagybörzsöny polgármestere, Antal Gyuláné lé-
pett a mikrofonhoz, és méltatta az eddigi rendez-
vényeket, megköszönve a szervezők munkáját és 
további sikeres munkát kívánt az elkövetkezendő 
vadásznapokhoz. A polgármester asszony köszön-
tőjét dr. Suba Imre ügyvezető igazgató úr üdvözlő 
beszéde – aki ezt mindkét nyelven elmondta – és 
Rácz Gábor tiszteletbeli elnök úr beszéde követ-

te. Mindkettőjük mondanivalójára jellemző volt, 
hogy a most tizenhatodik alkalommal megren-
dezésre került vadásznapot az elkövetkezendő 
években is meg kell tartani, hiszen az ilyen ren-
dezvények nagyban elősegítik a két ország baráti 
kapcsolatának erősödését.
 A következő programpont vadász elismerések 
átadása volt, ahol dr. Suba Imre a Szlovák Va-
dászkamara elismerését idős Kemenes Miklósnak 
adta át, és méltatta kimagasló szakmai tudását, 
hosszú időn keresztül tanúsított segítőkészségét 
és az emberi kapcsolatok területén végzett áldo-
zatkész munkáját. Kemenes Miklós meghatott-
ságtól a hangjában mondott köszönetet az elis-
merésért. Ezt követően Rácz Gábor tiszteletbeli 
elnök úr Nimród érmet adott át Joó Bélának, a 
Tápiószentmártoni Hermann Ottó Vadásztár-
saság titkárának és Kalló Miklósnak, a Vadcoop 
Bérkilövő Vadásztársaság megyei összekötőjének. 
Végül a Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság elnöke 
emléktárgyat adományozott Légrádi Jánosnak az 
Ipolyvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet volt el-
nökének a vadásztársasággal való több évtizedes, 
sikeres együttműködés emlékére.
 A délelőtti programunk a Szt. Hubertus misével 
ért véget, amit a Szent István templom udvarán a 
Nagymarosi Római Katolikus Plébánia plébánosa, 
Gáspár István celebrált.
 Az egész nap hangulatát, ami a délutáni órákban 
csúcsosodott, meghatározta az a zsibongás, ami a 
sok-sok árus körül nézelődő, kíváncsiskodó embe-
rek részéről megmutatkozott, azok az illatok me-
lyek a vendéglátók által készített finomságokból 
áradt, a főzőverseny eredményhirdetésének izgal-
ma, és természetesen a Szlovák Folklór Együttes 
fergeteges tánca, Polgár Peti vagy Nádas György 
humora, Fábián Éva slágerei, Sláger Tibó mulatós 
előadása és mindezen túl megismerhettünk egy 
rendkívül sokoldalú, kitűnő zenészekből és éne-
kesből álló, 64U néven szereplő együttest is. A ze-

nekar koncertjét a Kuti Disco követte, ami éjfélig 
tartott, és itt zárult rendezvényünk. 
 A visszajelzések alapján nagy sikere volt a Mű-
velődési házban berendezett trófeakiállításnak, 
ahol nemcsak a Börzsönyben elejtett büszkesé-
geink lettek bemutatva, hanem egyik tagtársunk 
által Afrikában lőtt vadak is. Nagyon sokan di-
csérték azokat a fényképeket és filmeket, melyeket 
társaságunk titkára, Bányavári Pál készített, aki 
csodálatos módon képes visszaadni a természet 
szépségeit.

 A rendezvényen tapasztaltak alapján elmond-
ható, hogy ez a vadásznap is hozzájárult az ott 

Hosszú idő után az első esőmentes napon zaj-
lott le sikeresen a XXIV. Kittenberger Kálmán 
Nap. Már kora reggel finom illatok szálltak a 
sétányon, ahol 7 csapat mérettette meg magát a 
főzőversenyen. Meglepetésünkre nem csak Nagy-
marosról érkeztek a csapatok, sőt, a kupát is elvitte 
a Letkésről jött Kőkúti Team! Impozáns terítésük 
mellett a tárkonyos vadragu levesük és vörösboros 
szarvaspörköltjük igazán elnyerte zsűrink tetszé-
sét. Sajnos Stohl András színművész úr nem tu-
dott részt venni a zsűrizésben várat-
lan próbája miatt, de Gáspár István 
atya és a polgármester úr segítségére 
sietett Fekete Zsolt képviselő. 

A horgászversenyt biztonsági 
okokból inkább lemondtuk, de a Kék 
Duna Horgászegyesület halászlével, 
játékos kvízzel és ajándékokkal ked-
veskedett az érdeklődőknek. (No és 
persze palacsintával.

Az idei megnyitó ünnepségen Sze-
redy Krisztina operaénekesnő csodás 
a capella előadásában hallhattuk a 
Vadászhimnuszt. Majd a Nagyma-
rosi Kittenberger Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjait láthattuk táncolni. Ezúton is 

megjelent határon inneni és határon túli vadászok 
és nem vadászok jó kapcsolatának kialakításához, 
megerősítéséhez, s aki így gondolja, az jöjjön el a 
jövő évi rendezvényre is, ami a szlovák barátaink-
nál lesz.
 Ezúton fejezem ki köszönetemet is a Vadásznap 
előkészítésében, lebonyolításában és az eredeti ál-
lapot visszaállításában tevékenyen résztvevőknek, 
támogatóinknak, valamennyi segítőnknek.
               
 

Szombat István
     a Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság elnöke

köszönjük felkészítő tanáraiknak:  Bóna Boglár-
kának és Borkó Bálintnak. 

Ezt követően Petrovics László polgármester úr 
köszöntötte az egybegyűlteket és útnak indította 
a Cédrus Egyesület bicikliseit, akik félúton talál-
koztak a Léváról elindult biciklisekkel.

Majd Tolnai Csaba, Léva városának alpolgár-
mestere tartotta meg ünnepi beszédét a koszorú-
zás előtt. Az ünnepséget a Lévai Junilev Sport-
táncklub táncbemutatója zárta.
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Kinológiai események 
2019. ősz-tél

Az Országos Magyar Vadászkamara a vizsla faj-
ták tartásának és vadászatra való kiképzésének 
ösztönzésére, legfőképpen a hagyományos vizslás 
vadászat sokszínűségének bemutatására és kultú-
rájának népszerűsítésére 2016. évtől újraélesztette 
az egykor hagyományos CACT Országos Vizsla 
Főversenyt. A Vizsla Főverseny többfordulós, a 
megyei válogatókat követően dunántúli és alföldi 
regionális versenyek kerülnek lebonyolításra. Ezt 
követi a CACT Országos Főverseny.

Az idei CACT Országos Vizsla Főverseny Pest 
megyei válogatója 2019. szeptember 3-án került 
megrendezésre Cegléden, a Turul Vadásztársaság 
vadászházában és vadászterületén. A házigazda 
a Pest megyei kinológiai bizottság tagja, Tauber 
István volt. Négy vizslavezető jelentkezett a meg-
mérettetésre, akik közül hárman képviselhették 
megyénket a regionális válogatón. A válogatón a 
MEOESZ által kiadott „Vadászkutya vizsga- és 
versenyszabályzat” és a  „Mindenes verseny vizslák 
részére” szabályzat szerint 
• a viselkedés lőálláson, 
• a dúvad elhozása akadályból, illetve 
• a dúvad vonszalék 

feladatrészek kerültek elbírálásra. A legtöbb 
pontszámot kapott jelentkezők jutottak tovább a 
regionális döntőbe, amely Bács-Kiskun megyé-
ben 2019. szeptember 28-29-én Császártöltésen 
került megrendezésre. Pest megyét Csipkéskúti 
Czókmók rövidszörű magyar vizsla kan Ladá-
nyi Zoltán felvezetésével, Tenkesvölgyi Cserkelő 
Avar rövidszőrű magyar vizsla kan Döcsakovszky 
Péter felvezetésével és Bajorhegyi Hamvas Emma 
„Lili” weimari vizsla szuka Varga Zsolt felvezeté-
sével képviselte. A regionális válogatón nyújtott 
teljesítményével mindhárom Pest megyei négylá-

bú vadásztársunk továbbjutott az 
Országos Főversenyre.

Az október 12-13-án Sopo-
nyán megrendezett Országos 
Főversenyen Ladányi Zoltán 
Csipkéskúti Czókmók rövid-
szőrű magyar vizsla kanjával első 
helyen végzett, így hazavihette a 
2019. évi CACT Országos Vizsla 
Főverseny kupáját! Döcsakovsz-
ky Péter Tenkesvölgyi Cserkelő 
Avar rövidszőrű magyar vizsla 
kanjával pedig II/B minősítést 
szerzett.  

Török Zsolt
kinológiai bizottság elnöke

Délelőtt Erdélyi Tamás szarvasbőgés bemuta-
tóját a keresőkutya bemutató követte az Utánke-
resők Baráti Körével, mielőtt színpadra lépett az 
Iszkiri Zenekar. Közben kézművesfoglalkozással 
és arcfestéssel kedveskedtünk a gyerekeknek.

Különféle egyéb programok is várták a látoga-
tókat: Egészségügyi szűrővizsgálatokon is részt 
vehettek a Dunakanyar Praxisközösségnek kö-
szönhetően, a Rendőrség sátrában a vagyonvé-
delmi programunkról tudhattak meg többet, és 
a  Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum elfo-
gadta meghívásunkat, ezért ők lézeres vadászattal 
vártak mindenkit.

Délután sikeresen lezajlott Heinczné Cserni 
Katalinnak köszönhetően a keverékkutya szép-
ségverseny kedvesebbnél kedvesebb kutyusokkal, 
akik a háromtagú zsűrink, Hamvas Beáta, Plent-
ner Katalin és Petrovics László előtt mutatkoztak 
be. Majd miközben javában próbálhatták az íjá-
szatot a művház udvarán a látogatók, már kez-
dődött is a XVII. Fúvószenekari Fesztivál, ahol 
három kiváló zenekar, a Bicskei Fesztivál Fúvó-
szenekar, a Dunakanyar Fúvósegyüttes és a Vár-
palotai Bányász Fúvószenekar lépett fel. A zene-
karoknak köszönhetően változatos zenei kínálat 
és fergeteges hangulat alakult ki a gesztenyefák 
árnyékában.

Interaktív solymászbemutatóval folytatódott a 
nap: a bemutató alkalmával hasznos informáci-
ókat szerezhettek a solymászat különböző törté-
nelmi korokban betöltött szerepéről és a ragado-
zó madarak védelméről.

Majd sok év után ismét afrikai táncosokat kö-
szönthettünk a színpadon: dobshow-juk és tánc-
bemutatójuk igazán különleges volt! 

Majd a Balkán Fanatik lépett színpadra, akik-
nek a jó hangulatú koncertje sokakat lecsábított 
a Fő térre. 

Az Anima Prizma tűzzsonglőr előadásának kö-
szönhetően pedig egyenesen földbe gyökerezett 
a lábunk: igazán különleges élményt varázsoltak 
nekünk!

Majd gyors átállás után DJ Balage ’80-90-es 
évek retró klasszikusaival és napjaink R’n’B, latin, 
és dance slágereivel pörgette fel a ritmust!

Köszönjük minden közreműködőnek a segítsé-
get: Zoltai Zsoltné Andreának, hogy lehetővé tette, 
hogy Kittenberger Kálmán egykori házát megte-
kinthessék az érdeklődők. Köszönjük az anyagi-
akban ki sem fejezhető segítséget a Nagymarosi 
Polgárőr Egyesület és a Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik mindig ügyel-
nek a biztonságunkra és a Verőcei Rendőrörs mun-

katársainak! 
Köszönet továbbá az alábbi 

közreműködőknek és támogató-
nak: a cikkben említett szerveze-
teknek és személyeknek, továb-
bá a 950. számú Szent Gellért 
Püspök Cserkészcsapatnak, a 
művelődési ház dolgozóinak, a 
Nagymarosi Napközi Otthonos 
Óvoda pedagógusaink, Lénárt 
Kittinek, a nap háziasszonyá-
nak a konferálásért, a polgár-
mesteri hivatal munkatársaink, 
Mátyás Étkezde munkatársai-
nak, a Kittenberger Kálmán Va-
dásztársaságnak, az Újház

Centrum - Piramis Építőház 
Kft.-nek, az Országos Magyar 
Vadászkamarának, a Máté Ál-
latvédelmi Közhasznú Alapít-
ványnak, és a vauvau.hu-nak .
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A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a 
Katalinpusztai Kirándulóközpont és Erdei Iskola 
adott otthont mindkét táborunknak. Első alka-
lommal a Jurán Vidor nevét viselő vadászati és 
természetismereti tábor várta az érdeklődő gyer-
mekeket a július 08-14-ig meghirdetett időpont-
ban, míg a második alkalommal a Horthy Jenőről 
elnevezett, szintén bentlakásos táborunkra vártuk 
a jelentkezéseket a július 22-28-ig tartó egy hét-
re. A jelentkezések a korábbi évekhez hasonlóan 
történtek! Az előző években közel 40 gyermeket 
ideküldő FÉMALK ZRT. saját tábor elindításá-
ba fogott, ezért a létszámunk az idei évben ki-
csit elmaradt a korábbiaktól. Az sem segítette a 
szervezést, hogy a közelünkben szintén egy újabb 
kezdeményezéssel (mondhatni rászervezéssel) 
vadásztábort szerveztek, és valójában nem is egy 
turnussal indítottak. Ennek ellenére az első tá-
borban 28 gyermek, közöttük 2 magyar–amerikai 
állampolgárságú kisfiú (Texasban élnek), míg a 
másodikban 17-en vettek részt. Visszatérő „cse-
metéink” is szép számban voltak, de az idén már 
sajnos nem tudtuk fogadni a kiöregedett táboro-
zóinkat.

A tábori program szervezésénél ismét nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekek él-
ményszerűen, érthetően, hitelesen kapják meg az 
átadni kívánt szakmai ismereteket. „Vadászpalán-
táink” szerencsére már rendelkeztek némi „szak-
mai” alapismerettel, otthonról hozott tudással, a 
vadászhagyományok ismeretével és nagyfokú ér-
deklődéssel. 

A tábor napirendje nagy gondossággal meg-
szervezett egymásra épülő programokon alapult, 
melyben a szakmai programok mellett váltakozva 
szerepeltek az interaktív foglalkozások, csapat-
játékok, kalandos és érdekes feladatok, komoly 
kihívások és vicces szituációk. A sok elfoglaltság 
miatt, mindkét hét nagyon gyorsan eltelt. Hét-
főnként éjjeli túráztunk, megismertük erdő-mező 
élővilágát – legalaposabban természetesen a va-
dászható vadfajainkat. Esténként kis csoportok-
ban vadlesekre jártunk, íjászversenyt rendeztünk, 
csapat nevet és kapitányt választottunk, ismer-
kedtünk egymással és a táborral. Péntekenként 
vadászati emlékhelyekre utaztunk koszorúzni 
(Kittenberger Kálmán Rózsa kunyhójánál, a Nad-
ler Herbert féle „kunyhónál” és a Bársony álláson. 

A hét során erdei ösvényeken túráztunk, hüllőket 
és madarakat tanulmányoztunk, gyógynövénye-
ket kóstoltunk, megismerkedtünk a méhészettel 
és az apportírozás örömeivel. Nagy érdeklődéssel 
tanulmányoztuk a vadászat fejlődéstörténetét, 
névadóink életét és munkásságát. Tátott szájjal 
figyeltük a szarvasbőgést utánozó id. Homolya 
Károlyt és a gyönyörű vadászkürtszólamokat elő-
varázsoló Nagy Csabát. Meglepődve figyeltük 
a közöttünk elrepülő héját, a ballagó baglyot, a 
sapkában el-elbújó sünit és a bohókásan akrobata 
„Büdikét”, a görényt. Ezek után az izgatott vé-
rebet követtük egy előre meghúzott vércsapán, 
majd állathangokat utánoztunk, vadászfegyve-
rekkel ismerkedtünk, célba lőttünk, sportoltunk, 
fürödtünk (Királyréten), túráztunk, lombkoszorút 
készítettünk, vadászt „avattunk”, vadat nyúztunk 
és játékokat, ajándékokat készítettünk természe-
tes anyagokból.

Utolsó este a Börzsönyi Borostyán Vadásztár-
saság (Szokolya) és a Kittenberger Kálmán Va-
dásztársaság (Nagymaros) jóvoltából ajándéko-
zott vadból finom pörköltet ehettünk, valamint az 
utolsó nagy megmérettetésre is sort kerítettünk. 
A csapatverseny utolsó felvonásaként sorverse-

Gyermektáborok Katalinpusztán

nyek, vetélkedők, csapatjátékok, „Ki mit tud” kö-
vetkezett. Ezek a feladatok csapatépítőek, fejlesz-
tőek, szórakoztatóak és felejthetetlenek!

 Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. 
A táborlakók rengeteg élménnyel, ismerettel és 
újonnan szerzett barátokkal gazdagodva várták 
szüleiket. Boldogan mutogatták okleveleiket, 
ajándékaikat és mesélték a heti eseményeket.

A viszontlátás reményében búcsúztunk el ismét 
egymástól. Reméljük, jövőre ismét találkozunk!  

A programon résztvevők és munkatársaim ne-
vében köszönöm Önnek és az OMVK Fővárosi 
és Pest megyei Területi Szervezetének, AZ Ipoly 
Erdő Zrt.-nek és a Váci Erdészetének erkölcsi és 
anyagi támogatását és segítségét.

Külön köszönet az önzetlen segítségért a Bör-
zsönyi Borostyán Vadásztársaságnak, a Nagyma-
rosi Kittenberger Kálmán Vadásztársaságnak, a 
messzemenőkig profi előadásért Nagy Csabának 
(MVK Vadászkürt Együttes), id. Homolya Ká-
rolynak (szarvasbőgő bajnok) és Kenderesi Ba-
lázsnak (Német vizsla klub).
           
   Kemenes Miklósné       

táborvezető



30 31Jó Vadászatot! 2019/2

Főszerkesztő: Nagy István • A szerkesztőség tagjai: Guzsik Alfréd, Pető Zoltán, Rácz Gábor, 
Rózsa Róbert • Nyelvi lektor: Gellér Tibor • Címlapfotó: Blaumann Ödön

Megjelent 11 900 példányban • Nyomás: Korrekt Nyomdaipari Kft, 
Szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 34.

Tel: (06-1) 311-9608; e-mail: omvkpest@t-online.hu

HUBERTUS Kft.  
MEgváSáRolHaTó SzaKKönyvEinK

A Hubertus Vadásziskola a vadászok oktatása, 
képzése területén több évtizedes tapasztalattal és 
gyakorlattal rendelkezik. A tanfolyam 100 órás.  Az 
elméleti előadások hetente-kéthetente, hétvégi 
napokon kerülnek megtartásra. Egy kurzus általában 
két-három hónapos. A gyakorlati képzéseket hétvégi 
napokon tartjuk. A hallgatók a lőgyakorlaton ismerik 
meg a lőfegyverek tartásának, tárolásának, használatá-
nak szabályait. Ez alkalommal sörétes és golyós lőfegy-
verrel gyakorolják a vadászlövészetet. Mindez képzett 
lőoktatók irányításával történik, akik maguk is gyakorló 
vadászok. A gyakorlati napokon a gyakorlati va-
dászattal, a vadászatra való felkészüléssel, vadászati 
módszerekkel ismerkednek meg a hallgatók és tevőle-
gesen is részt vesznek benne. Ezek mellett elsősorban 
a vadászati berendezéseket (magaslesek, lőállások, 
cserkelő út, stb.) vehetik szemügyre, de néhány vadgaz-
dálkodási berendezést is be tudunk számukra mutatni.

Oktatási helyszíneink:
•	 Pest megye: Gödöllő
•	 Tolna megye: iregszemcse Csehipuszta, 

Varga tanya

A hallgatóinkat teljes körűen kiszolgáljuk:
•	 kedvezményes áron rendelkezésükre 

bocsájtjuk a szükséges tankönyveket, 
szakkönyveket.

•	 Bejelentjük a résztvevőket a Vadászvizsgára.

Bejegyzett, regisztrált szervezetként végezzük 
az oktatási tevékenységünket. Mezőőri tanfo-
lyamot évente többször szervezünk. A tanfolya-
mainkkal kapcsolatos további fontos információ-
kat találhat a honlapjainkon!

www.hubertus.com
www.hubertusvadasziskola.hu

Érdeklődés, jelentkezés: HUBERTUS Kft. 
2100 Gödöllő, Dóz sa György út 28. E-mail: huber tus@huber tus.com
Tel: (+36) 28- 610 -975, (+36) 30 -228-42-81, fax: (+36) 28- 610 -980

Amikor Lacira emlékezünk, azonnal sorolni tud-
juk azon emberi tulajdonságokat, amiket minden 
vadásztársaság joggal várhat el a vezetőjétől. A 
vadűzés iránti elhivatottságot, a természeti kör-
nyezet feltétlen tiszteletét, a társasági tagokkal 
szembeni lojalitást. Ő ezeknek teljességgel a bir-
tokában volt.

1949-ben született Balassagyarmaton. Iskolá-
it Szécsényben kezdte, majd Kunszentmiklóson 
érettségizett. A hegyvidékről az alföldi tájra köl-
tözött fiatalember életre szólóan eljegyezte magát 
a természettel, a horgászattal, a madarászattal, 
a preparálással. A kunsági mezőkön nemcsak 
csatangolt, hanem alkotott is. Megihlette őt a 
Duna-Tisza-csatorna vidéke: fafaragással és fes-
tészettel töltötte szabadidejét. Kiváló biológia tu-
dása és biztos keze a SOTE Fogorvostudományi 
Karára vitte, de még előtte állatgondozóként dol-
gozott a Fővárosi Állatkertben. Az állatok iránti 
szeretetéről legendák keringtek vadászkörökben 
is. Szemtanúja voltam, amikor társasági elnök-
ként egy taksonyi ház pincéjében elrejtőzött bor-
zhoz hívták, és Szép Ábrahám hivatásos vadásszal 
addig ügyeskedtek, míg sikerült élve kimenteni 
onnan a megrémült állatot.

1973-ban fogorvosként diplomázott, és szintén 
fogorvos feleségével előbb Nagykőrösön, végül 
Szigetújfalun alakították ki rendelőjüket. Életét 
is itt, a Csepel-szigeten, a Kis-Duna-tájon élte. 
Egy fiú és egy lány gyermekük, valamint két uno-
kájuk született.

Dr. Heffter László vadásztársasági tagságot 
szerzett 1975-től Taksonyban, a 2000-es évek 
elején pedig Tordason is. A Taksony központú 
Kisdunai Aranyfácán Természetvédő Vadásztár-
saságban haláláig töltött be elnöki tisztséget. Ki-
váló agyaggalamb lövő volt! Szervezőmunkájának 
köszönhetően az egyik legnehezebb terepen, az 
M0 déli szakasza alatt sikerült fácántelepet kiala-
kítani, üzemeltetni, amely a gyorsan terjedő fővá-
rosi „civilizáció”, a megnőtt autóforgalom, a kijá-
ró háziállatok miatt megritkult apróvadállomány 
helyzetén is javított. A solymászok nagy örömére 
a fácánkifutók felett hosszú éveken át a legszebb 
galambász héják jelentek meg, s amikor azok be-
ugrottak egy-egy rókacsapdába, Laci egyértelmű 
utasítást adott a vadőröknek a madarak szabadon 
engedésére vagy madárgyűrűzőknek történő át-
adására: mindezt a tőle megszokott eleganciával, 
kollegialitással, türelemmel.

Türelemmel viselte élete utolsó két évét is, ami-
kor a halálos kór már elkeserítően legyengítette. 
Azonban ekkor is szívesen beszélgetett telefonon 
barátaival, vadásztársaival, akik immár nélküle 
szervezték, bonyolították a tavaszi erdőtakarí-
tást... 2019 áprilisában távozott az élők sorából.

Heffter doktor a magyar vadászat gyakorlatá-
nak azon ritka egyénisége volt, aki tudományos 
alapossággal, emellett persze emberséggel, az ál-
tala bejárt tájakon élő vadászkollégák iránti figye-
lemmel tudott közösséget szervezni. Munkája, 
példája nem feledhető!

dr. Czerny Róbert
fotó: dr. Heffter Nóra

ELEGANCIA ÉS LOJALITÁS
In memoriam Dr. Heffter László József

(1949–2019)
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